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F
ără D uhu l lui D um nezeu , num ai cu n o aşte rea  C uvântu lu . 

Său nu este  de nici un fo los. T eo ria  adevăru lu i, neînso ţit 

însă de D uhul Sfânt, nu poate re în v io ra  sufletu l şi nici s: 

inima. C ineva  poate  cunoaşte  foarte  b ine  poruncile  şi 

făgădu in ţe le  B ib lie i: dar, dacă D uhu l lui D u m n ez eu  nu în tipăreşti 

adevăru l în  in im ă, carac teru l nu va fi transfo rm at. F ără  ilum inare . 

D uhu lu i S fân t, oam enii nu vo r fi în  stare să d is tingă  adevăru l de 

ră tă c ire  şi v o r  că d ea  p rad ă  isp ite lo r  isc u s ite  ale  lui S a ta n a . . .  Noi 

n u -L  pu tem  ţine pe D om nu l H ristos în  afa ra  v ie ţii noastre  de aici 

pe  păm ân t şi to tuşi să f im  îm p re u n ă  cu El în  ceruri.

In  parabo lă , fec ioarele  în ţe lep te  aveau  un td e lem n  şi în  vasele  ; 

care le aveau  îm p reu n ă  cu  lăm pile  lor. L u m in a  lo r a ars cu  acee^- 

f lacără  în  to t tim pu l nopţii de veghe. A ceasta  a a ju ta t la m ărirea  il 

m inaţie i în o n oarea  m irelu i. S tră luc irea  în  în tuneric  a aju tat la ilur 

narea  d rum ulu i spre casa  m ire lu i, spre o spă ţu l nunţii.

T o t aşa şi u rm aşii D o m n u lu i H ristos trebu ie  să  răspândească  li 

m ină  în  în tu n ericu l lum ii. P rin  D uhu l S fân t, C uvân tu l lui D u m n e: 

es te  o lum ină, de înda tă  ce  d ev ine  o pu te re  transfo rm atoare  în  v i; 

acelu ia  care l-a primit. Săd ind  în  in im a lor p rincip iile  C uvântulu i S. 

D uhul Sfânt dezvoltă atunci în oameni atributele lui Dumnezeu. Lum i 

slavei Sale -  caracteru l Său -  trebuie să strălucească în  urm aşii Săi 

acest fel, ei trebuie să-L slăvească pe Dum nezeu, să lum ineze calea sp 

casa  M irelu i, spre ce ta tea  lui D um nezeu , la  o spă ţu l nunţii M ielu l

U ltim ele  raze  ale lum in ii haru lu i, u ltim a so lie  de h a r  care treb i 

să fie ves tită  lum ii, sunt o descoperire  a carac teru lu i iub irii Sale.

Ellen White. Parabolele Donmului Hiistos, ed. 1995. pag. 279,281.281 .
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Aron Moldovan

T
itlul acestui editorial constituie deviza Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea pentru primul an al 
celui de-al treilea mileniu al erei creştine. Deşi 
biserica este formată din persoane diferite ca limbă, 

experienţă de viaţă, nivel de instruire, înzestrare inte
lectuală şi ereditate, trebuie să cultivăm unitatea în înţe
legerea învăţăturilor esenţiale ale Sfintelor Scripturi. 
După cum turma cunoaşte glasul păstorului şi îl urmea
ză cu încredere, la fel urmaşii lui Isus Hristos trebuie 
să-I cunoască voia şi să calce pe urmele Sale.

Este adevărat că biserica nu trebuie să cultive o 
mentalitate de turmă, oile lui Dumnezeu sunt fiinţe 
raţionale, libere şi responsabile, având fiecare propria sa 
personalitate şi datorii specifice. Totuşi, copiii lui D um
nezeu trebuie să formeze un singur trup spiritual, care 
se supune legilor întregului, în vederea împlinirii sco
purilor pentru care există. Ei nu trebuie să fie ca nişte 
oi risipite, unii crezând una, iar alţii având convingeri 
opuse. Factorul care ne ajută să fim uniţi este armonia 
în înţelegerea adevărurilor fundamentale ale Bibliei. 
Următoarele condiţii asigură această armonie:

1. Să asimilăm Cuvântul. Adevărul trebuie interi
orizat, „să fie în adâncul inimii” (Ps. 51,6), hrănindu-ne 
„cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Mat. 
4,4). Dragostea şi respectul faţă de Cel ce a inspirat 
Cuvântul ne vor face să-l savurăm (vezi Ier. 15,16).

2. Să învăţăm unii de la alţii. Faptul că suntem di
feriţi nu este un dezavantaj decât pentru cei egoişti. Din 
contră, diversitatea este în favoarea fiecăruia şi a tutu
ror. Numai Dumnezeu este atotştiutor şi atotputernic. 
Unirea sporeşte atât cunoaşterea, cât şi puterea. Privind 
fiecare adevărul din punctul său de vedere şi cumulând 
rezultatele, ne vom îmbogăţi cu toţii.

3. Să conlucrăm cu reprezentanţii aleşi a i bisericii. 
Cei aleşi de biserică în funcţii de conducere sunt oameni 
cu defecte şi slăbiciuni, dar Dumnezeu îi recunoaşte aşa 
cum sunt şi le-a conferit autoritate şi le acordă ajutor 
special pentru a-şi îndeplini chemarea. Respectul ce li se 
cuvine şi apelarea la ajutorul lor pentru înţelegerea ade
vărului vor caracteriza conduita adevăraţilor credincioşi.

4. Să cerem călăuzirea Duhului Sfânt. Numai Duhul, 
care a inspirat Cuvântul, ne poate ilumina mintea pentru 
înţelegerea lui. Oricâtă inteligenţă şi instruire ar poseda 
cineva, pentru o corectă înţelegere a adevărurilor, este 
dependent de călăuzire supranaturală. „Mintea noastră, 
al nostru gând /  Rătăceşte fără Tine / Dacă Tu Spiritul 
Sfânt /  Nu ni-L dai să ne lumine.” Aşa cântăm şi aşa este!

5. Să cultivăm umilinţa. Nu este nevoie să ne sub
estimăm sau să vorbim mereu de propriile noastre slăbi
ciuni şi greşeli. Dar trebuie să ni le cunoaştem şi să le 
recunoaştem pentru a putea colabora cu Divinitatea în

procesul cunoaşterii adevărului. Cine nu-şi recunoaşte 
boala nu va apela la medic. Cei care au păreri prea 
înalte despre ei înşişi nu sunt dispuşi să înveţe nici de la 
oameni, nici de la Dumnezeu.

6. Să punem  în aplicare adevărul cunoscut. Cunoş
tinţa care duce la mântuire nu poate fi obţinută în ace
laşi fel în care se obţine cunoaşterea intelectuală. Prin 
eforturi intelectuale, oamenii pot deveni buni fizicieni, 
biologi, psihologi sau astronomi, fără să-L cunoască pe 
Creator în mod experimental. Dar nimeni nu poate deveni 
un creştin autentic, chiar dacă este un mare teolog, fără 
să pună în practică adevărul cunoscut. Doar dacă „vrea 
cineva să facă voia Lui”, „dacă aude cineva cuvintele 
M ele şi le face”, a spus Mântuitorul, îşi va avea casa 
credinţei zidită pe stâncă (vezi Ioan 7,17; Matei 7,24).

7. Să facem  deosebire între principiile de conduită  
şi aplicarea lor. Biblia nu ne înfăţişează doar legi. Cea 
mai mare parte a ei se ocupă de aplicarea acestora în si
tuaţii diverse. Obligaţia de a iubi nu este anulată de rău
tatea celui care trebuie iubit, dar felul în care se mani
festă dragostea diferă în cazul unui copil răzvrătit faţă de 
cel al unui copil respectuos şi ascultător. Respectul faţă 
de Dumnezeu trebuie manifestat în orice condiţii, dar forma 
concretă în care se manifestă depinde de împrejurări etc.

8. Să privim  adevărul în perspectiva luptei dintre 
bine şi rău. De mii de ani, Dumnezeu şi agenţii Săi se 
află în luptă cu Satana şi cu agenţii lui. Până la biruinţa 
binelui asupra răului, lupta va continua. Evenimentele 
care au loc pe pământ contribuie la clarificarea proble
melor în dispută: caracterul lui Dumnezeu şi cel al ad
versarului Său. Fiinţele inteligente din univers privesc 
la acest conflict cu interes. Privind istoria în perspectiva 
marii lupte dintre bine şi rău, dispunem de un cadru 
excepţional de înţelegere a adevărului biblic.

9. Să respectăm contextul adevărului. Biblia nu ne 
înfăţişează adevărul mântuirii în mod sistematic. Pentru 
înţelegerea sa corectă, trebuie să se ţină seamă de contextul 
ei literar, de contextul istoric, de contextul geografic, de 
contextul social. Dacă se ştie cine a scris, cui a scris, de 
ce a scris, când, unde şi în ce condiţii a scris, se poate 
da mult mai uşor o interpretare corectă textului sacru.

10. Să recunoaştem imperfecţiunile profeţilor. Pro
feţii n-au fost nici infailibili, nici atotştiutori. Ei erau 
oameni limitaţi, supuşi greşelii. Deşi Dumnezeu a con
trolat activitatea lor, pentru a nu denatura mesajul pe 
care li l-a încredinţat, ei s-au folosit de cele mai multe 
ori de propriile lor cuvinte imperfecte şi de tiparele de 
gândire ale timpului lor. Nu cuvintele profeţilor, luate 
separat, sunt inspirate, ci profetul şi mesajul comunicat 
prin Duhul Sfânt. în ciuda unor aşa-numite greşeli, nici 
un adevăr necesar pentru mântuire nu este denaturat.

CURIERUL ADVENTIST IANUARIE-2001



" 'Ş>::Si3JSs

C U R I E R U L  
ADVENTIST
IANUARIE -  2001

CUPRINS
Editorial 

La început de an

După căsătorie 
urmează o căsnicie

Zidurile mâniei

Angajamentul 
nostru

Marea sărbătoare 
de la Cernica

Idoli şi realităţi

TINSERV -  Tineri în 
Serviciu Voluntar

ajutorul români
lor din Germania

Colţul copiilor

Dumnezeu era pre
gătit în ziua în care 
s-au închis băncile

Ştiri

Nu doar pentru Curier
Am încredere în lucrarea dv. şi rog 

pe Tatăl ceresc să vă susţină în conti
nuare. Aş vrea să luaţi în considerare 
următoarele idei:

1. Consider o mare pierdere dacă 
pastorul, prezbiterul şi ceilalţi fraţi 
răspunzători de programele din comu
nităţi nu dezbat îndeajuns (sau deloc) 

articolele din fiecare număr al Curie
rului Adventist. Cred că s-ar putea da 
sugestii în acest sens.

De multe ori se insistă pe învăţături 
inaplicabile sau cu aplicaţie restrânsă 
la zilele noastre, în loc să se discute 
cu biserica sau pe vârste articolele din 
Curier, atât de clare, de novatoare 
pentru timpul nostru.

2. Sugerez să existe (în afară de 
preşedinţii conferinţelor şi alţi colabo
ratori) tineri cu aptitudini de reporter. 
Ei să se deplaseze acolo unde sunt 
evenimente mai însemnate şi să le pre
zinte cât mai viu pentru Curierul Ad
ventist. Atâtea mărturii care ar înviora 
poporul Domnului pier în anonimat 
sau ajung cu întârziere în paginile 
revistei, iar uneori se pierde mult din 
valoarea lor.

3. Cred că este bine să se lucreze 
şi pe viitor la această revistă, aşa încât 
toate vârstele să-şi găsească o expri
mare cât mai bună.

4. Comitetul de redacţie să contac
teze un manager bun; el să facă un plan 
de mobilizare a localităţilor mici, cu 
prezenţă adventistă şi fără posibilităţi 
de a construi un locaş de închinare po
trivit cu nevoile lor. Să se înfrăţească 
toate grupele sau comunităţile mici 
aflate în această situaţie şi, prin colec
te comune şi prin participarea la mun
că în mod colectiv, să se facă un plan 
cât mai eficient, aşa încât în cca doi 
ani să se poată construi un număr 
însemnat de biserici.

5. Să se facă apeluri pentru înscrie
rea pe meserii a fraţilor şi surorilor do
ritori să lucreze un număr de zile potri
vit profesiei pe care o au, atunci când 

 A s______________

sunt solicitaţi. S-ar putea construi 
grădiniţe, cabinete medicale, şcoli, 
magazine etc.

Printr-o astfel de mobilizare a 
poporului lui Dumnezeu, s-ar da elan 
şi încredere societăţii în care trăim.

Pe timpul lui Neemia, preoţii au 
zidit o dată cu poporul. Ar fi înţelept 
ca majoritatea pastorilor să ofere o 
săptămână din concediul dumnealor 
pentru lucrări, mai concret pentru 
muncă fizică la Stupini, Cernica, în 
tabere etc.

6. Curierul poate chema la înfiin
ţarea unor şcoli pe meserii. Adventiştii 
au fost vestiţi ca fiind cei mai buni me
seriaşi în localităţile lor. Astăzi, se pare 
că traversăm o criză, poate şi din cau
ză că mulţi lucrează peste hotare. Dar 
se poate analiza ideea înfiinţării unor 
şcoli pentru zugravi, croitori, zidari, 
tâmplari, apicultori, şoferi, vulca- 
nizatori.

Mulţi tineri, când ar putea să rămâ
nă spirituali, intră în cercuri de oameni 
vicioşi, doar pentru că nu au alt mediu în 
care să înveţe meseria pe care o iubesc.

Curierul Adventist poate mobiliza 
anumite compartimente ale bisericii şi 
nu ar fi râu ca şi oamenii de afaceri să 
poată scrie şi anunţa unele oferte utile 
pentru comunitatea adventistă.

Vă doresc mult succes!

Laudei Grecea, Pui, Hunedoara

Mulţumim pentru sugestiile pe  
care ni le daţi cu privire la îmbunătă
ţirea calităţii Curierului Adventist.

încurajăm să se organizeze dezba
teri în bisericile locale pe temele 
abordate în Curier, în speranţa că 
acestea nu se vor transforma în pole
mici păgubitoare.

Toate celelalte sugestii ni se par 
interesante, deşi unele ar comporta 
discuţii numeroase în vederea eventu
alei aplicări a lor. Le punem în atenţia 
administratorilor de la conferinţe şi 
de la Uniunea de Conferinţe, cărora 
li se adresează în primul rând.

Aşteptăm şi alte scrisori. -  Redacţia
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La început de an
Adrian Bocăneanu

U
ltimele săptămâni ale anului au fost încărcate cu 
multe dezbateri şi întâlniri de plănuire pentru 

activităţile anului 2001. între acestea, s-au aflat 
şi comitetele de sfârşit de an ale uniunii (19 noiembrie) 
şi ale conferinţelor. O parte a agendei acestor comitete ar 

putea fi privită ca sarcini de rutină, chestiuni care revin 
periodic şi se rezolvă potrivit unor reguli urmate an de 
an. Viaţa spirituală a credincioşilor şi cursul evenimen

telor din bisericile locale continuă fără să aştepte hotărâ
rile acestor comitete şi fără să fie prea mult influenţate 
de dezbaterile şi deciziile conducătorilor. Văd o asemă
nare cu mersul naturii -  cursul râurilor, cântecul păsă
rilor şi pârguirea fructelor nu depind de schimbările de 
guvern sau de acţiunile parlamentului. Această observa
ţie ne dă o lecţie bună de umilinţă şi ne clădeşte încre

derea în lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii.
Hotărârile cele mai importate ale conducătorilor sunt 

acelea care recunosc legile ce guvernează creşterea sănă

toasă a vieţii spirituale şi a mărturiei bisericii. Trebuie 
înţeles timpul în care Dumnezeu cheamă biserica Sa 
într-o anumită direcţie. Atunci iniţiativele şi tonul care 
vin din partea conducerii vor fi înţelese ca reprezentând 
chemarea precisă a lui Dumnezeu şi urmate de cei cu o 

orientare corectă.
Pentru următorii cinci ani, adică perioada dintre două 

sesiuni ale Conferinţei Generale, tema generală pusă în 
faţa bisericii din toată lumea pentru rugăciune şi acţiune 
este unitatea. O simplă privire asupra bisericii la această 
cumpănă dintre secole explică motivul. Doisprezece mi
lioane de credincioşi, răspândiţi pe toată faţa pământului, 
poartă cu ei, în mod inevitabil,'o diversitate incredibilă. 
Nu trebuie să privim prea departe şi să vedem că, în ace
laşi teritoriu, între cei care aparţin aceleiaşi culturi şi 
vorbesc aceeaşi limbă, sunt diferenţe de vârstă, de tem
perament, de personalitate, de nivel material, educaţio
nal şi social. Unii sunt adventişti de a patra sau a cincea 
generaţie, alţii tocmai au intrat în biserică. Când traver
săm prima graniţă spre un alt grup de credincioşi adven
tişti, devenim conştienţi de alte diferenţe în ce priveşte 

limba, mediul social şi religios în  care se trăieşte credin
ţa, istoria şi perspectivele bisericii. Trecând de pe un con
tinent pe altul, diferenţele devin şi mai mari. Unitatea 

unei biserici internaţionale nu se atinge exact în acelaşi 
mod ca unitatea unei familii sau a unui grup mic, în care 
există relaţii directe şi permanente şi membrii grupului 
se modelează între ei, chiar fără să aibă această intenţie.

Unitate prin Cuvântul lui Dumnezeu
Pentru o biserică de asemenea proporţii, în care nu 

poate exista nici o relaţie directă între cei mai mulţi din
tre cei care o compun, unitatea nu se realizează prin in
fluenţă şi modelarea reciprocă, ci printr-o realitate care 
îi influenţează şi îi modelează în acelaşi timp pe toţi, şi 
anume Dumnezeu. „El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi 
toate lucrurile” (Fapte 17,25). El lucrează pentru unita
tea bisericii Sale prin Duhul Sfânt, în experienţa studie
rii Cuvântului lui Dumnezeu, a închinării, a mărturisirii 
şi a slujirii, în vederea împlinirii misiunii şi a realizării 
fericitei speranţe a tuturor credincioşilor.

Recunoscând rolul fundamental al Cuvântului lui 
Dumnezeu în crearea unităţii acestei familii uriaşe şi di
verse, Conferinţa Generală a aşezat în faţa noastră, pen
tru primul an din următorul ciclu de cinci, tema unităţii 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Şi comitetul uniunii noas
tre a recunoscut cu bucurie această chemare şi a hotărât 
să o aşeze la temelia tuturor planurilor şi iniţiativelor 
pentru anul 2001. Fiecare credincios, fiecare pastor, fi
ecare comunitate trebuie să retrăiască experienţa reîn
noirii spirituale şi religioase a lui Israel, ca urmare a 
descoperirii cărţilor sfinte în ruinele templului din Ieru
salim, pe vremea tânărului îm părat Iosia (2 Imp. 22).

Dorim să recunoaştem că Sfânta Scriptură este mai 
mare, mai importantă, mai preţioasă decât oricare alte 
interese şi preocupări ale noastre. De aceea vrem să-i 
dăm locul care i se cuvine în viaţa noastră zilnică, în 
predicare, în mărturie şi în deciziile noastre.

Ştim că cercetarea Cuvântului nu este o sarcină sim
plă, chiar la nivel individual. Cu atât mai mult ne dăm 
seama că înţelegerea şi aplicarea Cuvântului ridică mul
te dificultăţi când este vorba de colectivităţi mari, de 
mii şi milioane de credincioşi. Dar nu trebuie să renun
ţăm. Nu putem să ne bazăm unitatea pe hotărâri şi pe 
documente. Când sunt scrise şi votate corect, asemenea 
declaraţii şi decizii sunt de mare ajutor, dar nu pot înlo
cui unitatea profundă dobândită prin lucrarea directă a 
Duhului lui Dumnezeu asupra fiecărui credincios prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, „până vom ajunge toţi la 
unirea credinţei” (Efes. 4,13).

Sarcinile dificile -  şi unitatea prin Cuvânt este o sarcină 
dificilă -  cer nu numai minte limpede, ci şi o inimă plină 
de dragoste. Cum spune Pavel, „credincioşi adevărului, în 
dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la 
Cel ce este Capul, Hristos” (vers. 15). Acesta este idealul 
pe care ni-1 pune în faţă Dumnezeu, pentru anul 2001.
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După căsătorie urmează o căsnicie
O căsnicie reuşită presupune o continuă vieţuire, împărtăşire şi creştere 

zilnică în ce priveşte voinţa lui Dumnezeu pentru noi.

Nancy Van Pelt

C
ând a intrat pe uşa bisericii, m-am gândit că 
este cel mai prezentabil şi mai atrăgător bărbat 
pe care l-am văzut vreodată! Harry locuia 

temporar la o bază militară în apropiere de orăşelul în 
care locuiam eu. Cu ocazia primei noastre întâlniri, am 
mers la un loc de agrement, unde am aruncat monede de 
câţiva cenţi în vaze care urmau să fie ale noastre, dacă 
monedele cădeau înăuntru. Am câştigat astfel două 
vaze, pe care, în glumă, am spus că le vom folosi pentru 
căminul nostru, după ce ne vom căsători şi vom ajunge 
misionari pe alte continente.

Am continuat să ne întâlnim şi ne-am îndrăgostit din 
ce în ce mai mult. în cele din urmă, Harry a propus să 
ne căsătorim  şi am intrat în febra nunţii. Căsătoria a 
avut loc acasă la părinţii mei, unde aveam o vedere spre 
apă. O rganistul a intonat prim ele note din „Corul de 
nuntă” , din L ohengrin, şi am pornit pe culoar. Deşi 
fetiţa care avea florile a început să plângă şi a refuzat să 
îm prăştie petalele de trandafir, am avut o nuntă ca în 
poveşti. Cerem onia s-a desfăşurat ca pe roate. A fost 
o zi plină de fericire. Toţi au fost de acord că am 
avut o nuntă pitorească şi romantică.

Dar, după nuntă, vine o căsnicie.

Se statorniceşte realitatea
Cele mai multe cupluri de nou-căsătoriţi descoperă 

că, în câteva zile după luna de miere, realitatea loveşte 
repede şi adânc. Da, soţul şi soţia se simt îmbătaţi de 
emoţia instalării în prima lor locuinţă, dar trebuie să fie 
pregătiţi de asemenea pentru dezamăgirea care urmează 
cu siguranţă -  un declin al fericirii şi al încântării, al 
interesului deplin pe care l-au avut unul pentru altul.
Aşa «-a născut expresia: „S-a terminat luna de miere” .

Mirele suferă mai mult decât mireasa de simptome se
vere de deziluzie. Soţul are tendinţa să fie iritat din cauza 
pierderii libertăţii, a noilor obligaţii din cămin şi a griji
lor de ordin financiar. Dar mireasa se simte dezamăgită 
atunci când soţul, cu care abia s-a căsătorit, începe să 
nu-i mai acorde toată atenţia. în curând, măştile purtate 
de fiecare înainte de căsătorie cad şi apare adevărata 
personalitate, cu dispoziţiile şi cu temperamentul ei.

De obicei, primul an este cel mai plin de pericole în 
majoritatea căminelor -  jumătate dintre cei proaspăt că
sătoriţi spun că se confruntă cu mari probleme de fami
lie. Cei nou-căsătoriţi vorbesc despre înmulţirea drama

tică a certurilor dintre ei după căsătorie, despre tendinţa 
de a-1 critica pe partenerul lor, până atunci perfect, şi 
despre sentimentele personale de încredere în sine.

In primele 12 luni, o familie nouă trebuie să facă faţă 
celor mai multe probleme, având cea mai puţină experienţă. 
Intr-adevăr, viitorul căsniciei depinde de adaptarea care 
are loc în această perioadă. Timpul în care cei de curând 
căsătoriţi pot să înveţe cel mai mult îl reprezintă primele 
şase săptămâni după căsătorie. în mod treptat, ei învaţă că 
trebuie să-l împartă pe partenerul lor, că nu pot avea sută 
la sută din preocuparea, afecţiunea, timpul sau atenţia lui. 
Serviciul, părinţii, prietenii şi rudele -  toţi au cerinţe.

De asemenea, în această fază a deziluziei, tânăra soţie 
poate fi şocată să descopere că soţul ei, de obicei bine 
îngrijit, are o respiraţie neplăcută sau este nebărbierit 
când se scoală. Lui poate să i se pară exasperant faptul 
că soţia trage prea mult pătura peste ea, lăsându-1 dez
velit, şi că  ea scrâşneşte din dinţi. Alţi nou-căsătoriţi 
descoperă fără bucurie cât de mult timp, cât efort şi câţi 
bani sunt necesari pentru întreţinerea locuinţei. Deşi 
majoritatea celor care se căsătoresc sunt destul de rea
lişti să înţeleagă că întreţinerea unei locuinţe ia timp, ei 
nu îşi dau seama de cât timp şi efort este nevoie pentru 
cumpărături, pentru gătit şi pentru menţinerea unei gos
podării, cu treburi care nu se termină niciodată.

Ceea ce ne ajută să nu disperăm este faptul că avem 
tendinţa să visăm mai mult la fericire decât la trudă. 
Dacă ne-am imagina doar ceea ce ţine de rutina căsnici
ei, nici unul dintre noi nu s-ar căsători vreodată! Faptul 
că 6 din 10 familii noi din Statele Unite se destramă do
vedeşte că deziluzia se instalează devreme, aspru şi repede.

Dar, după ce mai câştigi puţină experienţă, îţi dai 
seama că familia, căsnicia ta va supravieţui, chiar dacă 
aveţi unele dezacorduri. De asemenea, învăţaţi că unele 
certuri sunt inevitabile. Puteţi să fiţi în continuare prie
teni şi o pereche de îndrăgostiţi, deşi nu totdeauna sunteţi 
de acord în fiecare problemă. Veţi învăţa, de asemenea, 
că, deşi nu puteţi rezolva orice problemă pe care o în 
tâmpinaţi, acesta nu constituie un semnal al sfârşitului căs
niciei voastre. Când aţi ajuns- aici, puteţi să fiţi mai puţin 
neliniştiţi cu privire la necazurile care apar şi să înţele
geţi că aceasta se întâmplă chiar şi în cele mai bune relaţii.

Fiecare an pe care îl petreceţi împreună ca soţ şi 
soţie vă sporeşte şansa de a rămâne căsătoriţi. Când 
ajungeţi la a cincizecea aniversare, posibilitatea divor-
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ţului începe să scadă an după an.

Ce face ca soţul şi soţia 
sâ fie fericiţi?

Este greu să izolăm factorii care 
determ ină fericirea soţului şi a so
ţiei. Dar felul în care reacţionăm  
faţă de partenerul nostru în trei do
menii fundam entale ne determ ină 
în mare măsură gradul de fericire. 
Aceste domenii sunt: (1) aşteptările 
noastre pentru viitor, (2) tiparele de 
comunicare şi (3) felul în care luăm 
hotărâri şi rezolvăm neînţelegerile.

Aşteptările. Este important ca 
aşteptările să fie clarificate la înce
putul căsniciei. Gradul în care înţe
legem aşteptările şi convenim asupra 
lor mai dinainte determină în ce m ă
sură ne vom înţelege bine după aceea. 
Când ambii parteneri au puncte de 
vedere comune, ei pot construi cu 
încredere pentru viitor, unul făcând 
un lucru, iar celălalt, altul. La sfâr
şit, se vor bucura amândoi de rezul
tate reciproc satisfăcătoare pentru că 
şi-au unit eforturile. Dacă unul do
reşte o locuinţă simplă, fără un con
fort sporit sau îmbunătăţiri, iar celă
lalt doreşte o casă cu două niveluri, 
într-un stil din secolul al 17-lea sau 
al 18-lea, vor ajunge repede la 
neînţelegeri.

De obicei, aşteptările se concen
trează asupra a cinci domenii de ba
ză: (a) felul în care dorim să fim tra
taţi noi înşine, (b) concepţia noastră 
despre modul în care partenerul nos
tru doreşte să fie tratat, (c) convin
gerea noastră despre responsabilită
ţile şi drepturile care ne revin, (d) con
cepţia noastră despre responsabilită
ţile şi drepturile care i se cuvin parte
nerului nostru şi (e) ceea ce aştep
tăm de la căsnicie pe termen lung.

Unii tineri căsătoriţi neagă faptul 
că au astfel de aşteptări sau consi
deră că le pot schimba, aşa încât să 
se potrivească oricărei situaţii care 
apare. Dar aşteptările nu pot fi schim
bate aşa de uşor. Ele se acumulează 
timp de o viaţă şi devin parte intimă 
din noi. Ar fi extrem de greu să le 
schimbăm. Aşteptările tale fac parte 
din noi la fel ca respiraţia noastră. 
Aşa cum nu suntem conştienţi că 
inspirăm şi că expirăm, nu ne dăm

seama cât de adânc sunt întipărite 
aşteptările noastre în noi.

Cu cât trebuie să fie făcute mai 
multe schimbări, cu atât va fi mai 
dificil. Căsnicia care cere cele mai 
puţine schimbări în domeniile eco
nomic, social, în cel al personalităţii 
şi în cel religios au cele mai mari 
şanse de reuşită. Căsnicia care cere 
cele mai multe schimbări între per
soane cu o moştenire culturală foarte 
diferită are cele mai mari şanse de eşec.

Singura cale logică este deci ca 
toate aşteptările să fie clarificate îna
inte de căsătorie, discutându-le des
chis şi onest. Dacă aşteptările unuia 
dintre parteneri sunt opuse aşteptări
lor celuilalt, va trebui să găsească o 
modalitate prin care să le modifice, 
să le accepte sau să renunţe la ele. 
Atitudinea pe care o iau unii -  că 
singura metodă de a face lucrurile 
este cea pe care o consideră ei potri
vită -  trebuie abandonată. Trebuie să 
înţelegem că există mai multe vari
ante pentru a realiza orice lucrare.

Evident, va fi cu atât mai puţin 
necesar ca aşteptările să fie clarifica
te după căsătorie, cu cât ele vor fi 
clarificate mai mult înainte de căsă
torie. Oricât ar încerca partenerii, nu 
vor putea să le prevadă pe toate. Vor 
urma încă multe adaptări. Dar toc
mai aceasta înseamnă căsătoria: să 
iei modul de gândire, de simţire şi 
de comportare a două familii diferite 
şi să te străduieşti să le îmbini într-o 
relaţie armonioasă.

Comunicarea. Dacă cei doi par
teneri doresc să înveţe cum să se în
ţeleagă bine unul cu altul, trebuie să 
dezvolte un sistem de comunicare 
aşa încât fiecare dintre ei să înţelea
gă ceea ce simte celălalt cu privire la 
orice problemă. în  mod ideal, soţul 
şi solia trebuie să fie în stare să dis
cute orice subiect care îi interesează 
sau îi preocupă. D ar ei învaţă curând 
că anumite subiecte creează teamă, 
nelinişte, îndoială sau mânie. Şi to
tuşi, cu cât lasă nediscutate mai pu
ţine subiecte, cu atât va fi mai cu
prinzătoare şi mai plină de satisfacţie 
comunicarea dintre ei.

Când emoţiile sunt aduse în dis
cuţie, ele pot fi analizate şi tratate 
aşa cum sunt -  ca sentimente. Senti- 

________________^ ________________

mentele nu sunt rele. Ele sunt trecă
toare şi, fără ele, nu am fi oameni. 
Adevărata întrebare este aceasta:
Este potrivit ca aceste sentimente să 
fie exprimate acum?

Iată câteva idei călăuzitoare 
pentru a exprima sentimentele aşa 
cum trebuie:

1. Vorbiţi fără mânie sau ostili
tate. Coborâţi tonul vocii, în loc să-l 
ridicaţi.

2. Exprimaţi-vă clar şi concret. 
Gândiţi pe măsură ce vorbiţi şi expri
maţi în mod clar ce vreţi să spuneţi.

3. Fiţi pozitivi şi apreciativi. Nu 
recurgeţi la căutare de greşeli, la în 
vinuiri, la judecăţi condamnatoare, 
la etichetări înjositoare sau la alte 
moduri de vorbire negative.

4. Fiţi politicoşi şi respectaţi opi
nia partenerului vostru, chiar dacă 
nu sunteţi de acord cu ea.

5. Fiţi sensibili la nevoile şi la 
sentimentele partenerului vostru.

Iar acum, câteva idei călăuzitoare 
pentru a fi un ascultător mai bun:

1. Acţionaţi fiind preocupat de 
partenerul vostru. Păstraţi un contact 
vizual bun şi răspundeţi cu un 
zâmbet sau cu o aplecare a capului.

2. Folosiţi expresii potrivite ca să 
vă manifestaţi acordul, preocuparea 
sau faptul că înţelegeţi ce vi se spune.

3. Puneţi întrebări bine formu
late, care arată interes şi care îl în 
curajează pe partener să vorbească.

4. Chiar atunci când consideraţi 
că aţi ascultat până la sfârşit, mai 
ascultaţi 30 de secunde.

Eu le recom and tuturor celor 
nou-căsătoriţi să nu-şi cum pere te 
levizor în prim ul an de căsătorie. 
Privirea la televizor ne răpeşte ore 
întregi, pe care le-am putea folosi 
comunicând unul cu altul. Când se 
întâmplă aşa, ceva se pierde din 
relaţie. Este esenţial ca partenerii să 
se sudeze, să se unească unul cu al
tul în primul an, care este şi cel mai 
important, ca să formeze o legătură 
inseparabilă de intimitate, printr-o 
comunicare bună.

Luarea deciziilor şi rezolvarea 
neînţelegerilor. înainte de căsătorie, 
probabil nu ne-am imaginat că ne 
vom contrazice, ne vom certa sau 
vom schimba cuvinte umilitoare cu
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partenerul nostru. Poate că i-am vă
zut pe părinţii noştri făcând astfel, 
dar ne-am spus, probabil, că, atunci 
când ne vom căsători, noi nu vom 
face niciodată aşa. Şi, cu cât suntem 
mai tineri, cu atât aşteptăm mai 
mult ca fiecare problemă să fie re
zolvată în mod prietenos şi amabil.

Dar, pe măsură ce ne obişnuim 
cu rutina vieţii de căsnicie, va trebui 
ca permanent să luăm hotărâri cu pri
vire la activităţi zilnice, la roluri, pre
cum şi la scopuri majore. De fiecare 
dată când luăm o hotărâre, noi creăm 
un model, un tipar pentru viitor. Cu 
alte cuvinte, când vom sta iarăşi în 
faţa aceleiaşi hotărâri, nu vom mai 
parcurge paşii intermediari obişnuiţi. 
Cel mai probabil ne vom baza pe 
hotărârile pe care le-am luat deja.

Dar cum se va ajunge la hotă
râri? Va lua hotărârea unul singur şi 
va încerca să-l câştige pe celălalt de 
partea lui? Va trebui ca unul singur 
să cedeze întotdeauna? Cei proaspăt 
căsătoriţi sunt şocaţi uneori să con
state că este absolut fundamental 
pentru relaţia lor ca, atunci când 
ajung la o hotărâre, fiecare să-şi 
exprime verbal sentimentele. Dacă 
nu şi le exprimă fiecare, nu vor în 
ţelege niciodată sentimentele adânci, 
care constituie motivul pentru care 
ei nu sunt de acord.

Important nu este dezacordul, ci 
tiparul pe care îl creăm în primele 
săptămâni şi luni, ca să tratăm acel 
dezacord! Iată câteva gânduri de 
care să ne aducem aminte:

1. Fiţi dispuşi să discutaţi orice 
problemă.

2. încercaţi să rezolvaţi neînţele
gerile fără să consideraţi că unul 
„are dreptate”, iar celălalt „greşeşte” 
sau „nu are dreptate”.

3. Evitaţi accesele de mânie. Aces
te explozii rareori produc rezultate 
pozitive. Mânia aproape întotdeauna 
creşte când este ameninţată valoarea 
noastră personală. în loc să ne mâni- 
em, ar fi cu mult mai bine să recu
noaştem cauzele mâniei şi să căutăm 
să descoperim motivul pentru care 
simţim că trebuie să ne apărăm cu 
atâta vigoare. în timp ce gesturile 
romantice şi cuvintele iubitoare 
măresc depozitul în banca noastră 
de iubire, accesele de mânie îl reduc

drastic. Să ne ferim să scoatem din 
cont mai mult decât am depus.

Criza determinată de noile rude
Problemele care implică noile 

rude constituie cele mai mari dificul
tăţi pentru cei nou-căsătoriţi. Deza
cordurile în privinţa rudelor influen
ţează primii ani ai căsniciei mai mult 
decât oricare altă problemă.

Părinţilor le este greu să lase liber 
copilul de care s-au îngrijit aşa de mult 
timp. în primele săptămâni şi luni 
după căsătorie, părinţii ambilor soţi 
privesc la cel nou-venit în familia lor 
şi îl judecă după etalonul lor. Studiile 
arată că mama soţului va crea cea mai 
mare problemă, pentru că ea se iden
tifică cel mai mult cu rolul de soţie. 
Ea poate să critice felul în care o al
tă femeie îndeplineşte un rol pe care 
ea l-a exercitat cu succes ani de zile.

Iată câteva gânduri folositoare 
pentru cei nou-căsătoriţi:

1. Stabilifi-vă propria locuinţă 
după căsătorie. Nu locuiţi cu părin
ţii nici chiar temporar. Este imposi
bil să dezvoltaţi intimitatea în casa 
altcuiva, chiar şi atunci când părinţii 
promit că vă vor lăsa singuri. Faptul 
că locuiţi cu părinţii vă face să sim
ţiţi că încă nu aţi crescut destul de 
mari şi că libertatea vă este îngrădită 
sub multe aspecte. Viaţa voastră se
xuală va fi afectată.

2. Lucraţi pentru  stabilirea unei 
relaţii bune cu rudele voastre. Un 
soţ de curând căsătorit ar putea să-i 
trimită un buchet de flori soacrei sale 
de ziua ei de naştere. O noră proaspăt 
căsătorită ar putea să-i trimită un dar 
soacrei sale, de Ziua Mamei. Invitaţi-i 
pe părinţi la masă, într-o plimbare sau 
într-o excursie. Recompensa poate să 
fie mare. Dacă trataţi prieteneşte 
rudele fiecăruia dintre voi, veţi des
coperi că şi ele vă tratează la fel.

3. Acceptaţi-vă rudele aşa cum  
sunt. Poate că veţi dori să faceţi 
unele schimbări la ele, dar poate că 
şi ele ar dori să facă unele schimbări 
la voi. Daţi-le timp să se acomodeze 
cu voi şi cu pierderea copilului lor.

Niciodată, niciodată, niciodată...
• nu discutaţi greşelile partene

rului vostru cu părinţii voştri;
• nu folosiţi afirmaţii ale membri

lor familiei voastre şi nu-i prezentaţi 

 

ca model pentru partenerul vostru;
• nu le daţi sfaturi rudelor, dacă 

ele nu îl cer;
• nu staţi la rude când sunteţi în 

concediu;
• nu ameninţaţi că vă veţi întoarce 

(sau chiar să vă întoarceţi) „acasă la 
mama”.

Când mergeţi la rude, faceţi-le 
o vizită scurtă. Dacă ele vă dau un 
sfat, primiţi-1 binevoitor. Dacă vi se 
potriveşte, folosiţi-1. Dacă nu, igno- 
raţi-1. începeţi căsnicia cu o atitudi
ne pozivă faţă de rudele parteneru
lui vostru. Hotărâţi-vă să vă bucu
raţi de noua voastră familie.

Ultimul cuvânt
Harry şi eu am trecut prin multe 

probleme în primii noştri ani de căs
nicie. Deşi nu eram adolescenţi, eram 
tineri, naivi şi nepricepuţi în ce pri
veşte disciplina vieţii de familie.
Am încercat să ne rezolvăm singuri 
problemele, dar nu prea reuşeam.

Am mers cu credincioşie la bise
rică, am ţinut altarul familial cu copiii 
şi am făcut toate lucrurile bune pe 
care trebuie să le facă orice creştin. 
Dar situaţia nu s-a îmbunătăţit. Dacă 
nu am fi avut credinţa în Dumnezeu, 
în timpul acela, am fi putut să arun
căm totul peste bord, considerând că 
ceea ce aveam împreună nu merită 
să fie păstrat, că ar putea fi mai bine 
să mergem pe drumuri diferite şi să 
nu ne mai chinuim unul pe altul.

Credinţa creştină în care am fost 
crescuţi ne-a ţinut şi nu ne-a lăsat. 
Astăzi, suntem mai puternici decât ori
când în iubirea Domnului şi în iubi
rea noastră unul pentru altul, care ne-a 
ajutat să trecem cu bine prin greutăţi. 
Şi am învăţat că primim din căsnicia 
noastră ceea ce punem în ea.

O căsnicie reuşită cere curaj, hotă
râre, umilinţă şi, desigur, un simţ al 
umorului! Dacă putem învăţa să ne 
bucurăm chiar de greşeli, Cerul pro
mite că va trimite un escadron de 
îngeri care să măture cioburile şi să 
dea căsniciei noastre un nou început.

Nancy Van Pelt este specialist în viaţa de familie. 
Ea a scris 22 de cărţi. Cea mai recentă poartă 
titlul Highly Effective Marriage (O căsnicie 

foarte reunită). Adresa ei este: 493 Timmy Avenue; 
Clovis, California 93612-0740, USA. E-mail: 

vanpelt5@jwio.coin Silul său de web: heannhome.com 
Dialogue, 12:2, 2000
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Zidurile mâniei
Delmer şi Betty Holbrook

„Mai bine să locuieşti într-un colţ p e  acoperiş, decât 

cu o nevastă gălcevitoare într-o casă m are” (Prov. 21,9).

„ O streaşină, care picură necurmat într-o zi de ploaie, 

şi o nevastă gălcevitoare sunt tot un a ” (Prov. 27,15).

/ \

I
n mod evident, Solomon cunoştea nefericirea de a 
trăi având parte de certuri şi conflicte strâns legate de 
căsnicie şi considera că viaţa din cămin trebuie să fie 

altfel. Dar va trebui să ne întrebăm: „Noi, creştinii, nu 
trecem prin aceeaşi experienţă? Ce se poate spune despre 
vorbirea dojenitoare, despre iritabilitate şi despre 
conflicte? Este potrivit pentru creştini să aibă mânie şi 
conflicte?”

Dacă vorbim despre confruntări violente, verbale sau 
fizice, răspunsul ar trebui să fie un nu  răsunător. Dar să 
avem dezacorduri este normal. Nici doi sfinţi, ca aposto
lii Pavel şi Petru, nu au fost de acord în toate privinţele. 
Pavel a spus că i-a „stat îm potrivă” lui Petru (Gal. 2,11).

Mânia activă şi cea pasiva
în cadrul căsătoriei, conflictele şi mânia merg deseori 

împreună. Şi există două feluri de mânie: mânia activă şi 
cea pasivă. Mânia activă poate fi descrisă astfel: în primul 
an de căsnicie, soţul vorbeşte şi soţia ascultă. In al doilea 
an de căsnicie, soţia vorbeşte şi soţul ascultă. în al treilea 
an de căsnicie, amândoi vorbesc şi vecinii ascultă!

Aceasta este mânia activă; ea este agitată şi deseori 
crudă. Ea ridică tonul şi, de multe ori, este zdrobitoare. 
Este ca atunci când se călăreşte pe un cal sălbatic şi ni
meni nu ştie sigur ce va urma. Dar există comunicare. 
Desigur, avem o idee despre ce gândeşte celălalt. Nu o 
idee exactă, dar este posibilă o oarecare consolare, pen
tru că ne pasă destul de mult, încât să ne mâniem.

Pe de altă parte, mânia pasivă este ca un aisberg. îi 
vedem doar vârful şi nu avem nici o idee despre ceea ce 
se ascunde dedesubt. Poate fi o tăcere devastatoare, o ră
ceală, soţul şi soţia trăind ca doi străini sub acelaşi aco
periş. Vedeţi, am auzit spunându-se: „Mânia întâmpinată 
cu tăcere se stinge repede” . Dar nu am auzit sau citit în
treaga declaraţie, care spune: „Mânia întâmpinată cu tă
cere, într-un spirit iubitor, îngăduitor, se stinge repede”
(Divina vindecare, ed. 1997, pag. 470). Şi astfel, ne 
retragem într-o carapace a tăcerii, felicitându-ne singuri 
pentru perfecta noastră stăpânire de sine.

Mânia pasivă poate să ia şi o altă formă. Ea poate să 
devină ceea ce ne place să numim „o mască de înger” -  o 
politeţe superficiala, aparentă, plină de prefăcătorie şi de 
viclenie. Ea spune: „Nu, dragă... Da, dragă... Cum vrei 
tu, d ragă ...” Dar, în spatele cuvintelor aparent plăcute,

se află un spirit de răceală, unde sentimentele au fost 
anesteziate sau, şi mai grav, au fost anihilate.

Este aceasta o alegere inevitabilă? Conflictul înseamnă 
luptă? Este necesară cam la fel de multă energie ca să 
întreţinem fie o relaţie bună, fie una rea şi trebuie să ne 
hotărâm cum ne vom consuma energiile. Totuşi, pro
blema este că, de obicei, nu cunoaştem decât două mo
duri de a rezolva neînţelegerile -  fie prin capitulare, fie 
prin mânie. în aparenţă, putem să capitulăm, iar în su
fletul nostru să transformăm mânia într-o tăcere glaci
ală, sau putem să ne dezlănţuim mânia faţă de cei pe 
care îi iubim cel mai mult.

De fapt, ce este mânia?
De ce avem astfel de izbucniri sau de ce paralizăm 

în tăcere? M ânia este un sentiment secundar; întotdea
una ea are o cauză. Egoismul este principala problemă. 
De fapt, el stă la baza oricărui păcat. De exemplu, Cain 
a dorit să facă aşa cum a vrut el, să prezinte roadele 
lui, rezultatele eforturilor sale. El s-a mâniat pe Abel, 
care a îndrăznit să-i pună la îndoială judecata, până 
când egoismul şi resentimentul lui s-au transformat în 
mânie, iar mânia, în ură şi omor.

între intoleranţă, gelozie şi invidie, există, de ase
menea, o strânsă legătură. Saul şi atitudinea lui faţă de 
David ilustrează bine aceasta. Pentru Saul, orice zvon 
despre David era credibil. Tot ce era dăunător pentru 
caracterul lui David constituia o scuză pentru invidia şi 
ura lui, până când a ajuns ca un nebun, descărcându-şi 
mânia asupra tuturor celor care i-ar fi putut sta în cale, 
inclusiv asupra celor 85 de preoţi ai Domnului şi a tu
turor locuitorilor cetăţii Nob. Despre el se putea spune:

„Unii sunt nervoşi şi, dacă încep să-şi piardă stăpâ
nirea de sine în cuvinte sau în dispoziţie, atunci când 
sunt provocaţi, sunt la fel de ameţiţi de mânie ca beţi
vul de alcool. Ei sunt iraţionali, nu se lasă uşor îndu
plecaţi sau convinşi. Ei nu judecă sănătos; pentru un timp, 
Satana are un control deplin (Ellen White, în Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, voi. 3, pag. 1161).

Nu este de mirare că Solomon a spus: „O inimă 
liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea 
oaselor” (Prov. 14,30).

O altă cauză a mâniei o constituie frica şi neliniştea. 
Noi asociem teama şi neliniştea cu slăbiciunea şi avem 
nevoie să ne simţim puternici. M ânia care se aprinde ca 
un fulger ne dă sentimentul de putere, că suntem stăpâni 
pe situaţie, când, în realitate, am pierdut controlul.

Un părinte merge agitat prin casă, întrebându-se de 
ce un fiu sau o fiică încă nu s-a întors acasă. Ora la care
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copilul trebuia să ajungă a trecut şi 
părintele este consumat de îngrijo
rare. I s-a întâmplat ceva copilului? 
A avut un accident? A  fost rănit? 
în cele din urmă, uşa se deschide şi 
fiul nonşalant este iarăşi acasă. S-a 
simţit de minune în seara aceasta. 
Ce se întâmplă cu grija şi neliniştea 
părintelui? Au dispărut brusc şi 
mânia a răbufnit pe un ton aspru şi 
puternic. Ar fi o slăbiciune să dai 
dovadă de nelinişte. Aşa să fie?

Mânia este o poruncă. Ea spune: 
„Iţi ordon să faci ceva” . Ea este 
explozivă. Ea foloseşte afirmaţii la 
persoana a doua: „ T u ...” Ea critică. 
Ea nu vede părţile bune, ci doar de
fectele, criticând şi dojenind conti
nuu. Ea îl depreciază pe celălalt, spu
nând: „Eu am dreptate; tu greşeşti” .

De asemenea, mânia învinuieşte. 
Altcineva sau o situaţie mă face să mă 
mânii. Este mai comod decât să spun 
că eu sunt de vină. Eu nu am nici o 
responsabilitate, pentru că nu pot să 
schimb pe altcineva sau o situaţie ne
dorită. Dar, când luăm această atitu
dine, nu ne confruntăm cu ceea ce 
se întâmplă în noi şi faţă de noi.

Există un număr de proverbe 
despre mânie, la care putem să 
medităm:

„Eraţii nedreptăţiţi sunt mai 
greu de câştigat decât o cetate în 
tărită, şi certurile lor sunt tot aşa 
de greu de înlăturat ca zăvoarele 
unei case împărăteşti” (Prov. 18,19).

„Un răspuns blând potoleşte m â
nia, dar o vorbă aspră aţâţă m ânia” 
(Prov. 15,1).

„Până când îmi veţi întrista su
fletul şi m ă veţi zdrobi cu cuvântări
le voastre? Iată că de zece ori m-aţi 
batjocorit; nu vă este ruşine să vă 
purtaţi aşa?” (Iov 19,1-3)

„Vorbirea de rău este un blestem 
îndoit, căzând cu mai multă greutate 
asupra celui care vorbeşte decât asu
pra celui care ascultă” (Divina vin
decare, pag. 477; M ărturii, voi. 5, 
pag. 185).

„Cuvintele aspre şi mânioase nu 
sunt de origine cerească” (îndrum a
rea copilului, pag. 185).

„Lipsa bunătăţii, nemulţumirea şi 
mânia II izgonesc pe Domnul Isus din 
cămin” (Căminul adventist, pag. 391).

Cum sâ tratăm mânia
Cel mai bun gând pe care putem 

să-l împărtăşim este că trebuie să ac
ceptăm faptul că mânia noastră, sen
timentele noastre ne aparţin. Doar 
atunci când acceptăm aceasta putem 
fi liberi să alegem ce vom face cu 
mânia noastră. Putem alege să fim 
mânioşi sau glaciali sau putem alege 
să fim iubitori, buni şi sensibili.

Solomon spune: „Cel încet la 
mânie preţuieşte mai mult decât un 
viteaz şi cine este stăpân pe sine pre
ţuieşte mai mult decât cine cucereşte 
cetăţi” (Prov. 16,32). El mai spune: 
„Nu te grăbi să te mânii în sufletul 
tău, căci mânia locuieşte în sânul 
nebunilor” (Ecl. 7,9).

O declaraţie care le-a folosit mul
tora care s-au luptat cu mânia este 
aceasta: „Puţin au de-a face împreju

r i ” '. '

rările cu experienţele sufletului. Spi
ritul nutrit este cel care dă culoare tu
turor acţiunilor noastre. Un om care 
este în pace cu Dumnezeu şi cu seme
nii lui nu poate ajunge nenorocit” 
(Mărturii, voi. 5, pag. 520).

Ni se oferă invitaţia, privilegiul să 
alegem ceea ce vrem să facem cu mâ
nia. Dar, spunem noi, mânia mea este 
o „mânie îndreptăţită” . în definitiv, 
Domnul Hristos S-a mâniat, nu?
Există ocazii potrivite pentru o mânie 
îndreptăţită, aşa cum se arată în 
citatul următor:

„Este adevărat, există o indignare 
îndreptăţită şi pentru urmaşii lui Hris
tos. Când ei văd că Dumnezeu este 
dezonorat şi slujirea Lui este batjoco
rită, când îl văd pe cel nevinovat apă
sat, sufletul lor este mişcat de o dreap
tă indignare. O asemenea mânie, năs- 

________________^ _________________

cută dintr-o conştiinţă morală sensi
bilă, nu este păcat. Dar aceia care la 
orice presupusă provocare se simt li
beri să se mânie şi să cultive resenti
mente îşi deschid inima lui Satana. 
Amărăciunea şi ostilitatea trebuie să 
fie izgonite din suflet, dacă vrem să 
fim în armonie cu cerul” (H ristos, 
Lumina lumii, ed. 1999, pag. 247).

Mânia pentru care nu se găseşte o 
rezolvare se acumulează. Ea închide 
canalele de comunicare. Mânia de as
tăzi devine resentimentele de mâine, 
iar resentimentele vechi se transfor
mă în amărăciune. în cele din urmă, 
aceasta poate să afecteze fiecare as
pect al vieţii noastre. Cuvintele noas
tre sunt o reflectare a gândurilor noas
tre, dar este adevărat că şi cuvintele 
pe care le rostim ne modelează gân
durile. Apostolul Pavel a spus: „Da

că vă m uşcaţi şi vă mâncaţi unii 
pe alţii, luaţi scama să nu fiţi ni
miciţi unii de alţii” (Gal. 5,15).

Atitudini pentru rezolvarea 
conflictelor

Există deprinderi care ajută Ia 
rezolvarea conflictelor, dar atitu
dinea este fundamentală prin exce
lenţă. Acesta este punctul de unde 
să pornim, folosindu-ne capul şi 
inima -  să judecăm bine lucrurile 
şi să folosim compasiune. Putem 
să fim atât de greşiţi, în timp ce 

avem dreptate!

A judeca bine lucrurile. Adesea, 
conflictul are tipare stabilite şi este 
necesar să ne întrebăm: „De ce ne 
luptăm?” Ca să eliminăm disensiu
nea sau tensiunea? Pentru că unul 
dintre noi îşi iese uşor din fire? 
Pentru că, de obicei, celălalt începe 
cearta? Pentru că problemele care se 
acumulează pe o perioadă de timp 
fac să crească tensiunea? Pentru că 
suntem aşa de diferiţi şi nu gândim 
la fel? Sau pentru că vreau să mi se 
acorde atenţie şi doar aşa o pot primi?

De asemenea, trebuie să ne în 
trebăm ce se întâmplă în timpul ne
înţelegerilor. Ce este cel mai rău în 
ce priveşte conflictele noastre? Eti
chetările, insultele? Faptul că ajun
gem preocupaţi de istorie -  săpăm şi 
scoatem la iveală trecutul? Faptul că
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nu suntem în stare să spunem: „îmi 
pare rău”? Faptul că răceala -  indi
ferenţa, lipsa de amabilitate -  ţine 
aşa de mult timp? Faptul că totdea
una suntem cel învins?

A nu fi învingător sau învins. 
Foarte adesea, suntem prinşi în cap
cana de a gândi astfel: „Se pare că eu 
totdeauna sunt cel înv ins...; data 
trecută, el a ieşit învingător, acum 
este rândul meu”. Este important să 
ţinem minte că nu soţul sau soţia este 
cel care învinge, ci căsnicia învinge.

A nu învinui. Apostolul Pavel 
spune: „[Dragostea] nu se poartă ne
cuviincios, nu caută folosul său, nu 
se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se 
bucură de nelegiuire, ci se bucură de 
adevăr” (1 Cor. 13,5.6). Ca să apară 
un dezacord, este nevoie de două per
soane. Fără îndoială că, uneori, unul 
greşeşte în proporţie cam de 90 la sută, 
iar celălalt doar de 10 la sută. Dar, da
ta următoare, ar putea să fie invers. 
Există un mod natural prin care se 
ajunge la un echilibru, mai mult decât 
ne-ar plăcea să recunoaştem, iar după 
ce deprindem obiceiul de a încerca să 
descoperim cine este de vină cel mai 
mult, pierdem din vedere esenţialul 
şi nu ne rezolvăm problemele.

în  viaţă, nu toate lucrurile tre
buie să fie luate în serios. Există 
ocazii în care este necesar să fim în 
stare să râdem de noi şi unul cu altul. 
Muşuroaiele pot aşa de uşor să devi
nă munţi! Deosebirea dintre familiile 
fericite şi cele nefericite nu constă în 
câte conflicte au, în câte neînţelegeri 
trebuie să rezolve, ci în m odul în 
care le tratează.

Condiţii pentru rezolvarea 
conflictelor: puterea adevăru
lui şi a iubirii

Puterea constrângătoare se află 
doar sub cârmuirea lui Satana. Prin
cipiile Domnului nu sunt de natura 
aceasta. Autoritatea Sa se bazează 
numai pe bunătate, milă şi iubire; iar 
prezentarea acestor principii este mij
locul care trebuie folosit. Autoritatea  
lui Dumnezeu este morală, iar ade
vărul şi iubirea trebuie să f ie  puterea  
predominantă” (H ristos, Lumina 
lumii, pag. 639).

Apostolul Pavel înţelegea puterea 
adevărului şi a iubirii. Vorbind de
spre modul de a ajunge la unire, el 
spune: „Credincioşi adevărului, în 
dragoste, să creştem în toate privin
ţele” (Efes. 4,15).

Dacă folosim adevărul fără iubire, 
el poate să fie atât de direct, de sincer, 
încât să devină brutal şi să-l distrugă 
tocmai pe cel pe care spunem că îl 
ajutăm. Noi folosim cuvintele, şi 
chiar Scriptura şi Spiritul Profeţiei, 
ca pe o măciucă, lăsând în urmă o 
epavă umană ofilită şi zdrobită.

Când folosim ceea ce credem că 
este iubire, dar fără adevăr, uneori 
uităm să ne întrebăm care va fi re
zultatul. Este posibil să nu reuşim 
să-i fim de folos unei persoane care 
are nevoie disperată să audă adevă
rul rostit în iubire.

Scriindu-i sorei F., Ellen White 
dă un sfat bun în această privinţă: 
„Soră F., dacă eşti mâhnită pentru 
că semenii sau prietenele tale greşesc 
spre propria lor pagubă, dacă ele sunt 
surprinse în greşeală, urmează regula 
Bibliei: ’Du-te şi mustră-1 între tine 
şi el singur’ (Mat. 18,15). Când te 
duci la cel despre care consideri că 
face o greşeală, caută să vorbeşti în- 
tr-un spirit blând şi smerit... Fii atentă 
la purtarea ta. Evită orice lucru care 
dă impresia de mândrie sau de încre
dere de sine, în privire sau în gesturi, 
în cuvinte sau în tonul vocii... Evită 
cu grijă orice aparenţă de mânie; şi, 
deşi foloseşti o vorbire clară, ea să 
nu conţină mustrări, nici acuzaţii in
jurioase, nici semne de patimă, ci să 
dea dovadă de o iubire sinceră... Ni
mic altceva nu poate curge dintr-o 
inimă iubitoare, decât delicateţe şi 
amabilitate... Dumnezeu te condamnă 
pentru păcatul omisiunii, de a nu-i 
spune fratelui tău greşelile, iar tu te 
îndreptăţeşti şi te mângâi printr-un 
păcat al comiterii, spunând greşelile 
fratelui tău unei alte persoane!” 
(Mărturii, voi. 2, pag. 53, 54)

Cuvintele Domnului Isus şi ale 
apostolului Pavel exprimă aceeaşi 
idee: „Aşa că, dacă îţi aduci darul la 
altar, şi acolo îţi aduci aminte că fra
tele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi 
darul acolo, îna in tea  altarului, şi 
du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; 

________________^ ________________

apoi vino de adu-ţi darul” (Mat. 5,23. 
2 4 ) .„De aceea, lăsaţi-vă de minciună: 
’Fiecare să spună aproapelui său ade
vărul’, pentru că suntem mădulare 
unii altora. ’Mâniaţi-vă şi nu păcă
tuiţi.’ Să n-apună soarele peste mânia 
voastră şi să nu daţi prilej diavolu
lui” (Efes. 4,25-27).

Adevărul afirmă simplu şi onest 
ceea ce gândeşti. Iubirea se va con
centra asupra conduitei, asupra fap
tei, nu asupra persoanei. Ascultaţi ce 
deosebire există între următoarele 
seturi de afirmaţii: „Cum poţi să fii 
aşa de nesocotit!” „De ce faci 
întotdeauna lucruri atât de stupide?”

Acum, să mutăm accentul de la 
persoană la conduita împotriva că
reia obiectăm: „Aş vrea să ţii minte 
să închizi uşa încet”. „Mă simt foarte 
rău din cauză că intri în casă fără să 
te ştergi pe pantofi.”

Atât apostolul Pavel, cât şi Ellen 
White dau sfaturi foarte potrivite cu 
privire la felul în care trebuie să ne 
purtăm cu alţii: „D ragostea... nu se 
poartă necuviincios [nepoliticos, du
pă versiunea engleză NEB]” (1 Cor. 
13,4.5). „Nici un cuvânt stricat să nu 
vă iasă din gură; ci unul bun, pentru 
zidire, după cum e nevoie, ca să dea 
har celor ce-1 aud” (Efes. 4,29). „Ori
ce amărăciune, orice iuţime, orice 
mânie, orice strigare, orice clevetire 
şi orice fel de răutate să piară din 
mijlocul vostru” (Efes. 4,31).

„Cât de întristat este Domnul 
Hristos de lipsa de iubire şi de sensi
bilitate manifestată de copiii Săi, în 
relaţiile lor unii cu alţii! El observă 
cuvintele, tonul vocii. El aude jude
cata aspră, severă, rostită asupra ace
lora pe care, cu infinită iubire, El îi 
prezintă înaintea Tatălui. El aude fi
ecare oftat de durere şi de întristare 
produs de brutalitatea umană şi Du
hul Său este întristat... Tu eşti al meu 
pentru că te-am creat şi te-am răs
cumpărat. .. Manifestă respect faţă de 
toţi oamenii, chiar dacă ei nu cores
pund cu etalonul pe are l-ai stabilit 
pentru ei” (Review and Herald, 17 
martie 1903).

Dragostea nu va avea o încredere 
exagerată în părerile sale şi nu-i va 
judeca pe alţii. Va refuza să sape tre
cutul. Va evita generalizările absolu-
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Angajamentul nostru*
Diviziunea Euro-Africa, Consiliul anual -  Jongny, 19 noiembrie 2000

După ce ne-am luat timp ca să ne rugăm, să stu
diem şi să căutăm voinţa lui Dumnezeu sub călăuzirea 

Duhului Sfânt, noi, membrii Comitetului Executiv al 

Diviziunii Euro-Africa, adoptăm următorul angaja

ment pentru anii 2000-2005:

Aici, pe teritoriul Diviziunii Euro-Africa, Dum

nezeu a zguduit creştinătatea în perioada Reformei. 

Acest teritoriu a fost, de asemenea, primul câmp 
misionar al Bisericii Adventiste. Avem o convingere 

profundă că Dumnezeu încă lucrează cu putere în 

toate zonele diviziunii noastre.

De aceea,

• ne consacrăm pe noi înşine Domnului Hristos, 

centrul soliei, al închinării, al vieţii şi al lucrării noastre;
• ne consacrăm pe noi înşine soliei adventiste 

întemeiate pe revelaţia divină în Scripturi;

• ne angajăm să transmitem solia adventistă aşa 

cum este înţeleasă de biserica mondială;

• ne consacrăm să lucrăm cu iubire pentru refa

cerea chipului lui Dumnezeu în omenire;

• ne angajăm să îmbunătăţim structurile şi practi

cile instituţionale şi să facem din misiune obiectivul 

lor central;
• ne angajăm să acceptăm realitatea că misiunea

♦Acest angajament a fost adoptat de delegaţii la Consiliul anual

noastră depăşeşte interesele oricărei biserici locale şi are o 

dimensiune mondială;

• ne consacrăm ca să unim toate energiile şi resursele 

bisericii în evanghelizare;
• ne angajăm să acceptăm marile chemări care ne stau 

în faţă, şi anume să lucrăm cu succes pentru societăţile 

secularizate, pentru locuitorii din teritoriile musulmane şi 

pentru imigranţi.

Pentru a atinge aceste obiective,

• ne consacrăm ca să cultivăm între noi încrederea 

reciprocă autentică, iubirea şi respectul;

• ne angajăm să ne reţinem de la toate discuţiile teolo

gice inutile, care ar putea să ne stânjenească în urmărirea 

misiunii noastre;

• ne angajăm să-i integrăm pe copii şi pe tineri atât în 
viaţa bisericii, cât şi în evanghelizare;

• ne consacrăm ca să promovăm stilul de viaţă adven

tist în biserică şi în societate;

• ne angajăm să-i avem pe laici în prima linie de misi

une, în cooperare fructuoasă cu pastorii.

Biserica Adventistă este proprietatea lui Dumnezeu, 

care lucrează spre zidirea ei. Cu inimă ascultătoare şi cu 

minte deschisă, ne rugăm ca Domnul să desăvârşească 

grabnic planul mântuirii prin puterea Duhului Sfânt, 

al Diviziunii Euro-Africa.

te. Va spune: „îmi pare rău” . Uneori, 
chiar atunci când credeţi că este im
posibil să fi greşit, va fi de folos să 
mergeţi la acea persoană ca şi când 
aţi fi cel mai mare vinovat. Lucrarea 
Domnului Hristos este să-i vindece pe 
cei cu inima zdrobită, să vestească ro
bilor de război eliberarea... să dea dru
mul celor apăsaţi (vezi Luca 4,18).

„Dragostea este îndelung răbdă
toare, este plină de bunătate” şi, atunci 
când folosim adevărul cu iubire, el 
aduce vindecare, ne face în stare să 
creştem şi produce schimbare. Este 
uimitor să cunoaştem pacea care 
întrece orice neînţelegere.

„Iubirea nu va fi doar un schimb 
de vorbe plăcute şi linguşitoare. 
Războiul de ţesut al cerului lucrea
ză cu o urzeală şi o bătătură mai 
fine şi, cu toate acestea, mai rezis
tente decât pot ţese războaiele de 
ţesut de pe pământ. Rezultatul nu 
va fi o ţesătură de rând, ci una care

va rezista la uzură şi la încercări 
grele. O inimă va fi legată de cea
laltă cu legăturile de aur ale dra
gostei care nu se va stinge” (Divina 
vindecare, pag. 343).

Un cuvânt final, de încurajare
Oricât de mult putem să ne apro

piem unul de altul în ce priveşte 
gândirea, niciodată nu vom vedea 
lucrurile exact în acelaşi fel. Suntem 
oameni şi suntem căsătoriţi cu oa
meni. Avem în urmă prejudecăţi şi 
probleme acumulate timp de o viaţă 
întreagă. Avem propriile noastre idei 
despre căsătorie, despre viaţă, despre 
bani, despre sexualitate, despre reli
gie şi despre naşterea şi creşterea co
piilor. Nu este creştineşte să învinuim 
pe cineva pentru că este om.

Domnul Isus a spus: „Ferice de 
cei împăciuitori, căci ei vor fi che
maţi fii ai lui Dumnezeu” (Mat. 5,9). 
Iar Pavel a spus: „Dragostea acoperă 

_________________^ ________________

totul, crede totul, nădăjduieşte totul, 
suferă totul” (1 Cor. 13,7). De ase
menea, este important să ţinem minte 
că „secretul adevăratei unităţi în b i
serică şi în familie nu este diploma
ţia, administrarea sau efortul supra
omenesc de a învinge greutăţile -  deşi 
acestea trebuie făcute - ,  ci unirea cu 
Hristos” (Căminul adventist, pag. 
162). „Evanghelia simplifică într-un 
mod minunat problemele vieţii” 
(Divina vindecare, pag. 344).

Discutaţi problemele voastre. Ru- 
gaţi-vă cu privire la ele. Rezolvali-le. 
Aceasta înseamnă iubire matură.

Delmer şi Betty Holbrook au fost primii directori 
ai Serviciului pentru Cămin şi Familie, înfiinţat 

în 1975 la Conferinţa Generală, şi au 
revitalizat lucrarea pentru fam ilii în Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea. Sora Holbrook 

a decedat pe 23 mai 1996. Nenumărate 
familii, inclusiv din ţara noastră, îşi aduc aminte 

cu iubire de binecuvântarea prezentărilor 
comune ale fratelui şi sorei Holbrook despre 

subiecte legate de creşterea familiei.
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REPORTAJ

Marea sărbătoare de la Cemica
18 noiembrie 2000 -  Dedicarea capelei şi inaugurarea campusului 

Institutului Teologic Adventist

Gheorghe Modoran şi Gabriel Golea

S
ărbătoarea de la Cernica a debutat cu programul 
de vineri seara, 17 noiembrie 2000, în care solia 
lui Dumnezeu a fost prezentată de doi oaspeţi de 

seamă: Jean-Claude Verrechia, preşedintele Centrului 
Universitar şi Pedagogic Saleve (Collonges-sous-Saleve, 
Franţa), şi Johannes Hartlapp, decanul Facultăţii de 
Teologie de la Universitatea din Friedensau, Germania.

Programul propriu-zis al dedicării campusului s-a 
desfăşurat în prezenţa unui auditoriu care a ocupat toate 
cele 800 de locuri, la care s-au adăugat alte câteva sute 
de persoane care au umplut, până la refuz, atât culoarele 
sălii, cât şi holurile exterioare. Pe lângă cei peste 300 de 
studenţi ai campusului, au fost prezenţi la această sărbă
toare membri ai familiilor acestora, 
precum şi invitaţi din partea ofici
alităţilor civile şi religioase din 
Bucureşti, invitaţi de seamă din 
străinătate. într-o sală frumos deco
rată şi special pregătită pentru 
această ocazie prin grija şi efortu
rile studenţilor şi ale personalului 
administrativ, începea o impresio
nantă ceremonie, la care Cerul şi 
pământul erau deopotrivă martori.

Un grup de trei studenţi a deschis festivitatea prin 
citirea unor pasaje din Scripturi, după care imnul de 
deschidere, „Spre slava Ta uniţi” , intonat de cele peste 
1000 de persoane prezente cu această ocazie, a creat o 
atmosferă de solemnitate deosebită. Corul mixt al 
institutului, care ocupa balconul capelei, condus cu 
pasiune şi rafinament de fratele Adalbert Orban, a 
intonat o piesă de Serghei Vasilievici Rachmaninov.

A urmat apoi cuvântul de salut adresat tuturor celor 
prezenţi de către preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua 
a Şaptea din România, fratele Adrian Bocăneanu, după 
care fratele Teodor Huţanu, secretarul Uniunii Române, 
a prezentat un istoric al Institutului Teologic Adventist 
din România, precum şi o scurtă trecere în revistă a 
principalelor etape ale educaţiei adventiste mondiale.

Campusul universitar Cernica a fost construit între 
anii 1993-1997, reprezentând, în ansamblu, o investiţie 
de peste patru milioane de dolari, făcută de Uniunea de 
Conferinţe a Bisericii Adventiste, la care s-au adăugat 
bani proveniţi, în cea mai mare parte, din contribuţia 
membrilor bisericii. Partea centrală a terenului a fost 
cumpărată în anul 1992. între mai multe oferte de pro

iectare, a fost aleasă cea a arhitectului Lucian Rădulescu 
(în acea perioadă lucra pentru biroul de proiectare al fir
mei Rokura). Lucrările au început în toamna anului 1993 
sub conducerea fratelui Viorel Dima, pe atunci trezorierul 
uniunii. Până în vara anului 1995, s-a realizat o bună par
te a elementelor de beton armat. în toamna anului 1995, 
inginerul Daniel Piţurlea, membru al bisericii noastre şi 
proprietar al unei firme de construcţii, a fost angajat în 
vederea continuării lucrărilor. în  noiembrie 1997, a înce
put activitatea academică în campus. Studenţii au putut 
să se mute în cămin, o parte dintre sălile de clasă erau 
deja gata, la fel şi cantina, precum şi utilităţile instituţiei, 
în anul 1998, s-au ridicat locuinţele pentru familiile pro

fesorilor (şase apartamente), iar în 
primăvara anului 2000, s-au finisat 
interiorul capelei şi foaierele.

Campusul este compus dintr-un 
cămin studenţesc, o cantină, case pen
tru profesori şi un pavilion central, 
în care se află săli de clasă, capela 
cu cele 800 de locuri, spaţii pentru 
birouri, biblioteca şi un mic labora
tor de informatică. Căminul are 40 
de apartamente, fiecare cu câte două 

camere şi un grup sanitar. încălzirea este asigurată de o 
centrală termică ultramodernă, de construcţie germană. 
Apa potabilă provine de la două puţuri cu o adâncime 
de 160, respectiv 200 m. Cantina are demisol pentru 
depozitarea alimentelor, sală pentru servirea meselor şi 
o bucătărie dotată cu utilaj italian.

in istoricul Institutului Teologic Adventist reţinem: 
şcoala noastră a fost înfiinţată în 1924, la Focşani, 

sub numele de „Institutul Biblic”. în 1926, institutul a 
fost mutat la Diciosânmartin (Tâmăveni, Mureş), iar în 
1931, la Stupini, Braşov. în perioada 1941-1945, insti
tutul şi-a încetat existenţa, biserica fiind scoasă în afara 
legii de către regimul mareşalului Ion Antonescu. Insti
tutul a reînceput să funcţioneze la sfârşitul anului 1945, dar 
numai până în 1949, de data aceasta fiind interzis de 
regimul comunist. în  1951, institutul şi-a reluat activita
tea în Bucureşti, sub numele de „Seminarul Teologic 
Adventist”. în  1992, seminarul a fost din nou autorizat 
să funcţioneze, ca Institut Teologic de Grad Universitar.

în prezent, Institutul Teologic Adventist de la Cemica 
are patru facultăţi, cu un total de 545 studenţi (la cursuri 
de zi şi fără frecvenţă): Facultatea de Teologie Pastorală,

d ;
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Facultatea de Teologie - Litere, Fa
cultatea de Teologie - Asistenţă So
cială, Facultatea de Management. La 
ora actuală, două dintre aceste facul
tăţi (cea de Teologie-Litere şi cea de 
Teologie-Asistenţă Socială) sunt auto
rizate de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale. D inl997, absolvenţii 
institutului au susţinut examenul de 
licenţă în cadrul Universităţii Babeş- 
Bolyai, din Cluj-Napoca (Facultatea 
de Teologie Reformată), şi în cadrul 
Universităţii Bucureşti (Fa
cultatea de Teologie Baptistă).

O parte impresionantă a 
programului de sâmbătă au 
constituit-o prezentarea in
vitaţilor şi alocuţiunile aces
tora. Preşedintele uniunii a 
făcut o prezentare a oficiali
tăţilor de stat şi religioase 
ce au luat parte la această 
întâlnire. La rândul său, 
rectorul Institutului Teolo
gic Adventist, dr. Petre 
Anghel, i-a prezentat 
pe invitaţii institute
lor academice din 
ţară şi străinătate.

P imul invitat care 
a luat cuvântul cu 

această ocazie a fost 
dl Traian-Radu Negrei, 
consilierul preşedin
telui României în pro
bleme de religie şi 
culte, care a transmis 
salutul preşedintelui 
Emil Constantinescu.şi 
a subliniat atmosfera 
caldă a întâlnirii, plină 
de prezenţa lui D um 
nezeu. Biserica Adven
tistă de Ziua a Şaptea 
a fost prezentată ca o 
biserică promotoare a 
dragostei şi a com u
nicării.

Din partea Secre
tariatului de Stat pentru Culte, a luat 
cuvântul dl Ştefan Ioniţă, care a trans
mis salutul dlui ministru secretar de 
stat Mihai Brânzea, felicitând  co n 
ducerea bisericii pentru realizarea 
acestui campus. De asemenea, dânsul 
a pus în evidenţă libertatea de care se

bucură credincioşii tuturor cultelor 
din România.

Un cuvânt de suflet a fost pre
zentat de către dl Mircea Moldovan, 
adjunctul Avocatului Poporului (dl 
Paul Mitroi). Dânsul a vorbit pe scurt 
despre această instituţie, „Avocatul 
Poporului”, apărută în România post- 
decembristă, şi despre rolul ei în apă
rarea libertăţilor şi drepturilor religi
oase ale cultelor. Dânsul a prezentat 
chiar şi o acţi-

Foto: (sus) Fratele Jan şi sora  

Kari Paulsen în timpul ceremoniei de 

dedicare a capelei, sora K. Paulsen  

adresează un cuvânt adunării, (m ij

loc) un grup muzical din Rulgaria, 

fratele Jan Paulsen în timpul predi

cii, (jos) grupul Pro Muzica din Iaşi, 

clădirea principală a campusului  

universitar de la Cernica.

une concretă a 
acestei instituţii 
în problema ca
re a confruntat 
biserica noastră 

cu ocazia exam enului de capacitate, 
în 1999. Că este nevoie de o astfel de 
instituţie care să intervină în favoarea 
respectării drepturilor omului o atestă 
şi existenţa în prezent a 29 de persoane 
care au fost condamnate şi se află acum 
în penitenciare din ţară, pe motive de

___________ A s____________

conştiinţă. De asemenea, a fost expri
mată bucuria că mai există oameni care 
au preocupări de ordin spiritual, într-o 
societate în care se caută doar lucru
rile materiale; că se mai construiesc 
astfel de lăcaşuri de închinare şi de 
educaţie, în timp ce majoritatea con
struiesc sau se interesează de altfel de 
localuri; că mai sunt oameni care se 
gândesc la tineri, în timp ce alţii îi 
abandonează; că, prin acest edificiu 

măreţ, se mai aşază o cărămidă 
la edificiul moralei creştine. 
Dânsul a încheiat cu o undă de 
emoţie în glas, plin de convin
gere: „Astfel va fi mai bine 
noii generaţii de tineri şi aşa 
va fi poate mai bine şi 
copilului meu!”

Din partea primăriei locale, 
a fost prezent viceprimarul co
munei Cernica, dl Vasile Zaharia, 
care, după ce a scuzat absenţa 
primarului comunei (dl Gelu 
Apostol), a afirmat că acest cam

pus a adus o altă fa
ţă comunei, că el a 
schimbat mentalitatea 
oam enilor în bine 
pentru o trăire veşni
că, creând o atmosferă 
de spirit dumnezeiesc.

Au urmat alocu
ţiunile conducători

lor instituţiilor 
academice din 
ţară şi din străi
nătate. M ai întâi 
a luat cuvântul 
dl profesor Cătă
lin Zam fir, aca
dem ician, deca
nul Facultăţii de 
Asistenţă Socială, 
Universitatea din 

Bucureşti. Dânsul a transmis un cu
vânt de salut şi apreciere din partea 
rectorului universităţii, dl profesor 
Ioan Mihăilescu. A subliniat, de ase
menea, relaţia specifică stabilită între 
Facultăţile de Sociologie şi cea de Asis
tenţă Socială ale Universităţii Bucu
reşti şi Institutul Teologic Adventist 
de la Cernica. Aceasta se exprimă 
prin prezenţa unor cadre didactice 
prestigioase ale universităţii care 
predau în cadrul institutului nostru,
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precum şi a unor cadre didactice de 
la Institutul Teologic Adventist care 
predau la universitate.

Din partea Institutului Teologic 
Baptist a fost prezent dl profesor 
Otniel Bunaciu, care a prezentat 
salutul rectorului, dl profesor Vasile 
Talpoş. Dânsul a afirmat: „Ceea ce 
ne leagă este dragostea lui Hristos” . 
Urarea dâftsului pentru viitor este o 
urare de suflet: chipul lui Hristos să 
se reflecte din ce în ce mai mult în 
inima celor care predau şi învaţă la 
Cemica, aşa cum se reflectă o parte a 
campusului în apele lacului Cemica!

Un cuvânt rostit cu putere a fost 
prezentat de către dr. Ioan Ceuţă, 
rectorul Institutului Biblic Român 
din Bucureşti. Dânsul a prezentat o 
serie de gânduri şi aplicaţii bazate pe 
afirmaţiile din Genesa 18. După cum 
Avraam a mijlocit pentru Sodoma în 
faţa celor trei vizitatori cereşti, tot la 
fel din acest campus să se înalţe ru
găciuni de mijlocire pentru semenii 
noştri. Apoi dânsul a sintetizat ideile 
din acest capitol prin prezentarea 
celor patru ,,P” :

Prorocie -  „La anul pe vremea 
aceasta, Mă voi întoarce negreşit la 
tine... şi vei avea un fiu” (vezi vers. 
10). „Fie ca Biserica Adventistă să 
mai construiască o instituţie de edu
caţie, un nou campus.” Noi credem 
că prorocia aceasta va avea, într-ade- 
văr, o împlinire, pentru că, peste un 
an, cu ajutorul Domnului, la Stupini 
este plănuit un alt serviciu de dedi
care -  cel al noului Institut de Evan
ghelizare cu Literatură.

Progres -  „Căci Avraam va ajunge 
negreşit un neam mare şi puternic şi 
în el vor fi binecuvântate toate nea
murile pământului” (vers. 18). „Fie 
ca Biserica Adventistă să ajungă şi 
prin acest institut o biserică mare şi 
puternică şi o binecuvântare pentru 
semeni.”

Poruncă -  „Căci Eu îl cunosc şi 
ştiu că are să poruncească fiilor lui... 
să ţină calea Domnului” (vers. 19). 
„Fie ca acest institut să-i înveţe pe 
studenţi să ţină calea Domnului, fă
când ce este bine şi drept.”

Promisiune -  „Domnul să îm pli
nească faţă de Avraam tot ce i-a fă
găduit” (vezi vers. 19). „... faţă de

Institutul Teologic Adventist”. în 
încheiere, dânsul a afirmat -  fapt ce 
ne onorează mult -  că „institutul de 
la Cemica este cel mai frumos cam 
pus creştin din România!”

Au luat apoi cuvântul doi distinşi 
oaspeţi din institutele noastre din 
Franţa şi din Germania, care au 
prezentat cuvinte de apreciere faţă 
de acest campus m odem  al Bisericii 
Adventiste.

A surprins la început urarea fra
telui Jean-Claude Verrechia, tâlcuită 
şi bine înţeleasă de toţi cei prezenţi: 
„Eu nu  urez viaţă lungă Institutului 
Cemica, ci una scurtă, aşa încât mi
siunea pe care o împlineşte institutul 
să contribuie la revenirea cât mai 
curând a Domnului Hristos” .

A urmat prezentarea invitaţilor 
din partea diferitelor biserici: pasto
rul David Ciucur, preşedintele Ali
anţei Creştine din România, preotul 
Octavian Nicu, consilier patriarhal 
al Bisericii Ortodoxe Române, pă
rintele Mihai Hau, consilier cultural 
al Bisericii Ortodoxe, preotul Dezso 
Zoltăn Adorjân, parohul Bisericii 
Evanghelice Luterane din Bucureşti, 
preşedinte al Societăţii Biblice In- 
terconfesionale, diaconul ortodox 
Ioan Caraza, secretar general al ace
leiaşi Societăţi Biblice Interconfesi- 
onale, pastorul Vasile Cristian Roske, 
redactorul-şef al publicaţiei Cuvân
tul Adevărului, a Cultului Penti
costal din România, preotul Zoltân 
Albu Zăgoni, parohul Bisericii 
„Calvineum” din Bucureşti.

Şirul prezentărilor s-a încheiat cu 
invitarea pentru scurte alocuţiuni a re
prezentanţilor Diviziunii Euro-Africa: 
fratele Roberto Badenas, directorul 
Departamentului de Educaţie, fra
tele Gabriel Maurer, secretar al 
Asociaţiei Pastorale, fratele Peter 
Kuntze, trezorierul, şi fratele Ulrich
Frikart, preşedintele diviziunii.
/v

In cuvinte pline de căldură şi aten
ţie, sora Kari Paulsen a rostit un 

cuvânt de apreciere pentru ţara şi bi
serica noastră. Prezenţa conducătorilor 
bisericii noastre la cel mai înalt ni
vel arată interesul de care se bucură 
lucrarea adventistă din România, 
precum şi importanţa evenimentului 

 ________________

din acest Sabat.
Meditaţia spirituală a întâlnirii a 

fost prezentată de fratele Jan Paulsen, 
preşedintele Bisericii Adventiste mon
diale. Cuvântul devoţional s-a bazat 
pe capitolul 13 din 1 Corinteni. Dânsul 
a arătat că Biserica Adventistă se ocu
pă în gradul cel mai înalt de domeniul 
educaţiei. Pe plan mondial, există pes
te 6000 de instituţii de educaţie ad
ventistă, cu peste 1 milion de elevi şi 
studenţi. „De ce acordăm o aşa mare 
importanţă educaţiei? Care sunt aş
teptările mondiale de la acest institut 
cu cei 545 de studenţi? Care sunt aş
teptările de la corpul profesoral şi de 
conducere? Institutul acesta trebuie să 
educe băieţi şi fete care să dobândească 
o capacitate viguroasă de a gândi şi 
înfăptui binele, de a împlini voia lui 
Dumnezeu; să educe băieţi şi fete care 
să stăpânească împrejurările, şi nu să 
fie dominaţi de împrejurări; tineri şi 
tinere cu un orizont larg de gândire, 
înţelepţi şi căutători de adevăr.”

în ultima parte a programului, 
preşedintele Uniunii Române a con
dus ceremonia de dedicare a campu
sului. S-au citit cuvintele de dedicare, 
la care au participat reprezentanţi ai 
senatului (fratele Petre Anghel), ai 
corpului profesoral (fratele Adalbert 
Orban), ai Bisericii Adventiste din 
România (fratele Ioan Buciuman), ai 
Bisericii Adventiste internaţionale 
(fratele Gabriel Maurer), ai studen
ţilor de la secţia de Teologie Pastora
lă şi de la celelalte secţii, precum şi 
ai studenţilor din străinătate.

Toţi studenţii şi apoi întreaga sală 
au rostit angajamentul final: „Venim. 
Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti 
Domnul Dumnezeul nostru” .

A urmat rugăciunea de binecu
vântare şi consacrare a campusului, 
înălţată de preşedintele Diviziunii 
Euro-Africa, fratele Ulrich Frikart.

Programul festiv de dedicare s-a 
încheiat cu ceremonia înmânării, de 
către fratele Adrian Bocăneanu, a 
cheii Institutului fratelui Petre Anghel, 
rectorul Institutului Teologic Adven
tist. După aceasta, invitaţii şi profe
sorii cu o activitate mai îndelungată 
de la institut au primit câte o medalie 
cu efigia campusului.

Continuare la pagina 21
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Jan Paulsen

Articolul care urmează este m esajul de deschidere 
prezentat la Convenţia Profesorilor din Diviziunea 
America de Nord, la Dallas, Texas, pe 13 august 2000.

R
ecent, s-a desfăşurat un eveniment anunţat ca 
fiind cea mai mare conferinţă mondială a 
evangheliştilor predicatori ţinută vreodată la 
Amsterdam. Cu această ocazie, Billy Graham trebuia să 

predea torţa evanghelizării generaţiei următoare de 
predicatori evanghelici, dar a fost prea bolnav ca să 
participe. Au fost prezenţi zece mii de evanghelişti şi 
conducători de biserici din 185 de ţări. La această 
conferinţă, într-una dintre cele mai seculare ţări din 
Europa, George Carey, arhiepiscop de Canterbury, a 
lansat un atac curajos asupra a ceea ce el a descris ca 
fiind „mântuitorii” alternativi din timpul nostru.

Carey a numit zeii falşi, despre care el este convins 
că au fermecat Occidentul, că nu se manifestă nici o 
opoziţie faţă de ei şi că merită să fie detronaţi. El a 
descris cultura occidentală ca fiind asaltată de o „dom
nie a păcatului” şi a spus că Occidentul are o obsesie 
faţă de ceea ce el numeşte o „trinitate” nesfântă de „zei” 
falşi: bogăţia, educaţia şi terapia psihologică', iar cel 
mai mare dintre aceştia este terapia, în care „Hristos 
Mântuitorul” devine „Hristos Psihologul (Consilierul)” .

într-un fel, este uimitor acest lucru! Carey, care cu 
greu ar putea fi perceput ca un urmaş al tradiţiei eroice 
a lui Augustin, a lui Thomas â Becket sau a lui Thomas 
Cranmer, este aclamat în importante ziare europene 
(comentate pe larg în Sunday Times din Londra) ca fi
ind foarte curajos, pentru că a contestat aceşti trei idoli

din lumea modernă. Ceea ce m ă surprinde este faptul că 
George Carey, care este un om cu totul obişnuit — el 
arată mai mult ca un preot de la ţară şi nu este cunoscut 
ca fiind nici foarte elocvent, nici foarte curajos - ,  este 
„învins” brusc de curaj şi a devenit extrem de elocvent, 
într-un fel, predica lui seamănă cu aceea a unui pastor 
adventist care luptă împotriva păcatelor ce domnesc în 
această generaţie. Poate că ar trebui să avem mai multă 
îndrăzneală să exprimăm public ceea ce spunem!

Acestea trei -  bogăţia, educaţia şi terapia -  nu sunt 
lucruri rele în sine. Ele sunt vinovate sau condamnabile 
din cauza a ceea ce am făcut noi din ele. Aşa cum se 
întâmplă cu atâtea lucruri bune, valoarea lor intrinsecă 
este denaturată prin ceea ce facem noi din ele. Acestea 
trei au devenit idoli în mare măsură din cauză că lumea 
modernă, în special civilizaţia occidentală, a uitat (1) pe 
Dumnezeu şi (2) motivul pentru care suntem aici şi ast
fel s-a întors spre altceva. Trebuie să ne aducem aminte 
că suntem aici pentru alt motiv decât acela de a cum pă
ra aparatură digitală sau de a ocupa primul loc pe piaţă.

Un atac general împotriva bogăţiei este în mod 
evident deplasat. Mulţi creştini ar spune, pe jumătate în 
glumă, că singurul lucru rău în ce priveşte bogăţia este 
faptul că nu există destulă. Ea devine un zeu fals atunci 
când bogăţia, banii şi averea ajung ţinta supremă a vie
ţii. Când un student tânăr îşi alege profesia bazându-se 
în primul rând pe venitul pe care îl va putea câştiga, 
ceva este greşit. Da, unii tineri cu pregătire superioară 
primesc salarii fenomenale pe o piaţă extrem de compe
titivă, şi aceasta cu siguranţă că are un efect asupra lor.
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Alţii din genera
ţia noastră de ti
neri calificaţi au 
devenit celebrităţi 
minore, ale căror 
fotografii apar în 
ziare, de obicei 
având o purtare 
proastă. Ei beau 
prea mult, înjură 
prea mult sau 
umblă aproape 
ori complet dez
brăcaţi. Iar civili
zaţia modernă 
pare să ne spună 
că tocmai pe 
aceştia trebuie să-i admirăm şi să-i 
luăm drept model.

Poate că ei îşi rotunjesc balanţele 
bancare şi îşi hrănesc eul, dar îşi ţin 
sufletul lihnit de foame.

Desigur, „idolul” prin excelenţă 
contemporan şi modem din această 
trinitate este terapia. Terapia este şi 
.jucătorul” nou-venit în echipă, pen
tru că, de-a lungul istoriei sale, bise
rica a avut întotdeauna momente de 
prietenie sau de confruntare -  un fel 
de relaţie de iubire şi ură -  cu bogă
ţia şi cu educaţia. Ambele au fost atât 
obstacole, cât şi instrumente ale mi
siunii bisericii. Dar terapia ca instru
ment este o invenţie a zilelor noastre. 
Societatea noastră este aşa de fasci
nată de vindecarea trupului şi a minţii, 
încât există convingerea nerostită că, 
dacă putem doar să ne armonizăm per
manent cu binele interior, al eului 
nostru, totul va fi bine. în  anumite 
rubrici din presă, dacă le citim, este 
descris cu regularitate modul obscen 
în care cei bogaţi şi nechibzuiţi alear
gă la clinici costisitoare de hidrote- 
rapie, deseori luându-şi cu ei agenţii 
pentru relaţii publice. Ei dau im
presia că, dacă vor face mărturisiri 
în grup şi va trebui să cureţe toale
tele publice timp de două săptămâni, 
lucrul acesta va schimba complet 
direcţia unei vieţi întregi de păcate 
şi de excese. Dar nu se întâmplă aşa.

Nu este nimic greşit în terapie ca 
atare şi desigur nu vreau să minima
lizez faptul că mulţi oameni au nevoie 
de tratament din partea unor specia

lişti, care să-i ajute să facă ordine în 
viaţa lor tulburată. Dar ce s-a întâm

plat cu Dumnezeu, cu credinţa, cu citi
rea Cuvântului Său şi cu rugăciunea?
Ca societate, ne-am format un aseme
nea apetit pentru cercetarea sau preo
cuparea de sine şi pentru tratamentul 
care urmează, încât cuvinte care apar
ţin psihologiei intră în limbajul nostru 
zilnic şi sunt aduse ca explicaţie (sau 
ca scuză?) pentru conduita noastră. 
(Binecunoscutul model Naomi Camp
bell şi-a scuzat lipsa de bună-cuviinţă 
la o emisiune televizată, spunând că 
suferă de o „slabă apreciere de sine”.)
Se spune că, într-un fel sau altul, noi 
toţi suntem fie predispuşi genetic, fie 
victime în drama noastră personală şi 
că nimeni nu este autorul sorţii sale; 
iar responsabilitatea pentru ceea ce se 
întâmplă nu ne aparţine nouă.

Dar aş vrea să mă întorc la al doi
lea aşa-numit idol din lista lui Carey: 
educaţia. Desigur, educaţia este cămi
nul profesional al acestui grup -  cămi
nul de care aparţineţi şi în care lucraţi, 
individual şi ca grup. Pentru mulţi, ata
cul asupra educaţiei va fi surprinzător, 
dat fiind rolul istoric al creştinismului 
în promovarea, căutarea şi oferirea 
educaţiei ca un principal instrument al 
misiunii. Motivul pentru care educaţia 
este descrisă ca fiind un „idol” are de-a 
face cu o obsesie în ce priveşte edu
caţia ca răspuns la problemele lumii. 
Acumularea cunoştinţelor nu conferă o 
virtute; iar căutarea cunoştinţelor mai 
presus de orice altceva este un drum 
periculos. Este, de asemenea, o realitate 

________________ A s __________________

faptul că, în pofida 
sistemelor de edu
caţie avansată din 
lumea occidentală, 
criminalitatea, van
dalismul şi criza fa
miliei sunt specifice 
societăţii noastre.

Deci toate sunt 
rele? Nu, categoric 
nu. Realitatea este 
însă că nici una din
tre cele trei (bogăţia, 
educaţia şi terapia) 
nu poate oferi sin
gură, în sine, o vi- 
decare durabilă 

pentru lum ea noastră fragmentată 
şi pentru viaţa noastră zdrobită. 
Ele devin idoli doar atunci când 
ceea ce ne prezintă este o alterna
tivă faţă de Evanghelie. Apoi ele 
introduc alţi salvatori care, desi
gur, ne pot îmbogăţi şi adânci cu
noştinţele; da, ele ne pot mări 
agerimea şi îndemânarea profesi
onală, ne pot face mai puternici şi 
mai încrezători în sine şi ne pot 
furniza belşugul şi libertatea 
financiară cu care ne îmbogăţim, 
ne îm podobim şi ne condimentăm 
viaţa aici şi acum; dar, dincolo de 
acestea, ele nu mai oferă nimic.

Eu nu sunt terapeut, deşi uneori 
ascult persoane care se luptă cu pro
bleme care le chinuiesc viaţa. De 
asemenea, am fost cruţat de viaţa 
trăită în bogăţie şi lux. Cred că, 
în parte, aceasta se datorează fap
tului că am crescut ca fiu de pan
tofar, iar singura bogăţie pe care 
o aveam se afla în minte, dar pro
babil şi faptului că Domnul a vă
zut că voi lucra mai bine cu mai 
puţin. însă în ce priveşte educaţia, 
al doilea aşa-zis idol al lumii 
modeme, aici mă simt ca acasă.

Educaţia: ce este bun cu ea? 
Nu poţi fi un membru activ al so

cietăţii modem e dacă nu ai sufici
entă educaţie. Fără ea, ai fi un om 
paralizat, nu ai putea activa.

Educaţia: ce este rău cu ea? 
Dacă, după ce ai primit-o, educa
ţia a făcut din tine un admirator al 
autonomiei intelectuale, te afli pe
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o pantă alunecoasă. în  afară de aro
ganţă, care adesea îl face pe un astfel 
de om insuportabil din punct de ve
dere social, educaţia îşi stabileşte apoi 
propriul mântuitor şi ajunge să crea
dă tot mai mult că Dumnezeu nu are 
de adus nici o contribuţie importan
tă la viaţă, că viaţa oferă mulţumire 
aşa cum este. Dumnezeu devine inu
til pentru viaţa de fiecare zi. In mo
mentul acela, idolul a fost ridicat.

Lucrarea voastră este dublă: să 
educaţi şi să combateţi idolatria!

Ca biserică, ni s-a dat material 
abundent cu privire la ceea ce consti
tuie cea mai bună educaţie. Aţi putea 
folosi tot timpul convenţiei ca să ci
tiţi şi să reflectaţi la citate, dar este 
clar că nu aveţi scopul acesta şi nici 
eu nu intenţionez să o fac acum. In 
loc de aceasta, aş vrea să mă opresc 
şi să subliniez câteva puncte care, 
în opinia mea, sunt im portante în 
educaţia adventistă de ziua a şaptea, 
având în vedere că investim aşa de 
mult în ea, că nu o considerăm se
cundară nici unei alte activităţi pe 
care o desfăşurăm ca biserică şi că 
spunem că a preda în şcolile noastre 
este o lucrare de păstorire.

în primul rând, pentru că „frica 
Domnului este începutul înţelepciunii” 
(Ps. 111,10) şi „din gura Lui iese 
cunoştinţă şi pricepere” (Prov. 2,6), 
noi credem că nim eni nu va deveni 
înţelept prin simpla acumulare de date 
şi prin însuşirea unor deprinderi 
profesionale. Educaţia creştină ţine 
minte îndemnul: „împrieteneşte-te 
dar cu Dumnezeu şi vei avea p ace ... 
Primeşte învăţătură din gura Lui şi 
pune-ţi la inimă cuvintele Lui” (Iov 
22,21.22). De aceea, considerăm că 
adevărata educaţie va privi mai întâi 
de toate la Dumnezeu; elevii şi pro
fesorii deopotrivă se vor întoarce 
spre El şi îşi vor deschide mintea. 
Acesta este antidotul pentru idolatri
zarea educaţiei.

Experienţa aceasta nu se poate 
realiza doar ca o introducere de ze
ce minute dimineaţa, la începutul 
cursurilor, deşi un moment de invo
care a prezenţei lui Dum nezeu este 
potrivit totdeauna, nici ca o anexă 
la lucrurile „mai importante”, şi anu-

--------------------------- 4

me subiectele academice şi profe
sionale identificabile. Din contră, ea 
reprezintă chiar mediul în care se 
desfăşoară întreaga educaţie. De ace
ea ea ţine mai mult de dispoziţie, de 
atitudine şi de ambianţă decât de date, 
de fapte şi de formule. Identitatea 
acestei experienţe se bazează înainte 
de toate pe atmosfera şi pe mediul în 
care se oferă educaţia. înainte să fie 
deschise laboratoarele şi sălile de curs, 
să înceapă orele şi să fie transmise 
datele, elevii vor simţi, de la prima 
inspiraţie, unde sunt şi cum este viaţa 
în prezenţa voastră ca profesori.

în al doilea rând, o şcoală este o 
ucenicie pentru viaţă. Şi apoi vine 
viaţa de fiecare zi, uneori în tune
ca tă  şi m onotonă, alteori entuzias- 
m antă şi strălucitoare, dar ea este 
arena în care se tinde către scopurile 
pe care şcoala îi ajută pe elevi să le 
stabilească şi unde sunt exprim ate 
valorile pe care şcoala îi ajută pe 
elevi să le aleagă. Continuitatea 
dintre educaţie şi viaţă este cuprin
zătoare şi evidentă. Poate că tinerii 
noştri au o înclinaţie genetică spre 
ceea ce ajung în viaţă, dar, când 
priveşti la viaţa lor ulterioară, dese
ori „gena” educaţională poate fi se
sizată în mod clar.

Cercetând Scriptura, deseori m-a 
şocat felul în care Biblia (sau D um 
nezeu) foloseşte această secvenţă: 
„Pentru că ş tii... gândeşte-te ce tre
buie să f i i  sau cum trebuie să acţio
nezi”. Este limpede faptul că tot ceea 
ce acumulăm -  date, informaţii, cu
noştinţe şi înţelegere -  îşi găseşte sen
sul doar în viaţa pe care o trăim după 
aceea. Este de prisos să spunem că 
adevăratul obiectiv este să trăim, iar 
Dumnezeu este preocupat de ceea ce 
ni se întâmplă şi de viaţa pe care o 
trăim. Scopul nu este doar să cunoaş
tem, să cuprindem atâtea informaţii 
şi să avem atâtea calificări sau atâta 
îndemânare, ci să trăim. Şi întreba

rea este: Cum influenţează ceea ce 
cunosc viaţa pe care o trăiesc?

întrebarea aceasta trebuie să ne 
însoţească permanent pe toţi, inclu
siv pe copiii şi pe tinerii noştri. Este 
o întrebare pe care profesorii trebuie 
să le-o pună elevilor lor. Elevii tre- 

_______________ ^ ________________

buie să privească viaţa care le stă în 
faţă acolo, în lume, ca fiind plină de 
ocazii excelente şi să intre în ea cu 
entuziasm şi avânt. Nu-i învăţaţi pe 
tinerii voştri să le fie frică de lume 
şi să fie intimidaţi de excesele ei ce
le mai rele. învăţaţi-i să fie puternici, 
calmi, să aibă siguranţă şi să fie 
mândri de identitatea lor. Dacă eşti 
tânăr şi îţi este frică de identitatea 
ta, ai în faţă un viitor dificil, dacă 
temerile tale nu pot fi îndepărtate.

Este o greşeală să-i învăţăm pe 
tineri să se izoleze de societate, să 
fie însinguraţi pentru a fi spirituali. 
Feriţi-vă să construiţi un mediu 
exagerat de protector, care creează o 
lume mai mică, nenaturală, izolată 
de restul lumii pe termen lung.

Este foarte posibil ca lumea să 
fie un mediu ostil, dar este singurul 
mediu funcţional pentru noi. Este 
locul în care Dumnezeu vrea să fim. 
Este locul în care Dumnezeu vrea să 
ne aducem la îndeplinire misiunea 
pe care El ne-a dat-o. Dumnezeu i-a 
iubit pe cei din lume -  rău mirositori, 
nervoşi, egoişti şi uneori violenţi. Şi 
aceasta este singura lume pe care El 
ne-o dă ca să locuim în ea astăzi. Nu 
este o idee bună să fugim din lume.

îmi aduc aminte de ucenicii 
aflaţi împreună cu Domnul Isus pe 
muntele schimbării la faţă. Dându-şi 
seama că se află într-un mediu din- 
tr-o altă lume, alături de Moise şi Ilie, 
Petru strigă: „Ei! Să rămânem aici. 
Să fie al nostru locul acesta bun şi 
să stăm aici pentru totdeauna!” Dar 
Domnul Isus le spune: „Nu, nu este 
o idee bună. Să coborâm de pe 
munte şi să ne întâlnim cu oamenii”.

Acela este locul în care Dumnezeu 
îi ia totdeauna pe tinerii noştri califi
caţi. Avem datoria ca, prin sistemele 
noastre de educaţie, să-i echipăm, din 
punct de vedere profesional şi spiri
tual, ca să trăiască acolo, să ştie ce 
aşteaptă Dumnezeu de la ei şi să se 
sim tă bine cu aceasta -  că este o 
viaţă bună de trăit. Dacă Isus Hris
tos este o realitate vie, curentă în 
viaţa şi în planurile lor, nici bogăţia, 
nici educaţia, nici terapia nu vor 
deveni un idol. D in contră, ele vor 
fi ceea ce D um nezeu aşteaptă -
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instrumente ale misiunii; şi cei care 
le au şi le folosesc vor găsi îm plini
re mergând printre tot felul de 
oameni interesanţi.

în al treilea rând, şcolile noastre 
există ca să-i înveţe pe copiii şi pe 
tinerii adventişti nu doar cine sunt şi 
care este motivul existenţei lor, ci să-i 
înveţe şi să-i form eze să se simtă buni, 
puternici, deschişi şi liberi când in
tră în lumea seculară. Dintre toţi 
oamenii, credincioşii consacraţi tre
buie să se simtă bine cu privire la ei 
înşişi şi la valorile pe care le repre
zintă. în lumea laică există aşa de 
mulţi tineri de seama lor, care do
resc să aibă acelaşi sentiment de si
guranţă şi al valorii personale pe care 
îl au tinerii credincioşi consacraţi.

In al patrulea rând, voi, profesorii, 
sunteţi colegii mei în lucrarea de 
păstorire. Dar ceea ce face lucrarea 
voastră aşa specială este faptul că 
aveţi un rol de foarte mare încredere, 
datorită materialului special pus în 
mâinile voastre. Voi sunteţi implicaţi 
împreună cu Dumnezeu într-un act 
de creaţie. Dumnezeu a aşezat în mâi
nile voastre un material foarte fraged 
şi flexibil. Şi vi s-a încredinţat sar
cina de a-1 modela. Trebuie să-l fa
ceţi să fie atât sprinten, cât şi rezis
tent -  sprinten, să se poată rostogoli 
când este lovit, şi rezistent, să poată 
rezista la cele mai aspre lovituri. Şi 
trebuie să-i daţi acestui material 
individualitatea sa. Să-l ajutaţi să-şi 
descopere valoarea şi raţiunea de a fi. 
Aceasta este lucrarea p.e care D um 
nezeu vi-o încredinţează să o faceţi.

Eu am fost profesor mulţi ani 
(în Africa şi Europa) şi, când privesc 
înapoi la acei ani minunaţi, sunt ui
mit de riscurile pe care Şi le-a asu
mat Dumnezeu cu mine. El mi-a 
pus în mâini materialul delicat al 
unei minţi tinere, care să fie instru
ită din punct de vedere profesional, 
în contextul valorilor creştine, ca 

să-şi îndeplinească profesia cu succes 
în lume, în calitate de credincios! 
Probabil nu există o chemare mai 
bună sau mai înaltă decât să ştii că 
eşti partener cu Dumnezeu în 
dezvoltarea unei minţi tinere.

îmi vin în minte aceste cuvinte

din pana inspiraţiei: „Deoarece omul 
a costat cerul atât de mult, preţul 
scumpului Fiu al lui Dumnezeu, cu 
câtă atenţie ar trebui să se ocupe 
pastorii, profesorii şi părinţii de 
sufletul celor care se află sub influ
enţa lor! Este o lucrare plăcută să te 
ocupi de formarea minţii şi în ea 
trebuie să te angajezi cu frică şi cu
tremur” (M ărturii, voi. 4, pag. 439).

De aceea vă spun, stimaţi colegi 
din domeniul educaţiei, care lucraţi 
în instituţii foarte respectate, având
o recunoaştere internaţională şi o 
înaltă acreditare: Aveţi un privilegiu 

special din partea lui Dumnezeu să 
formaţi bărbaţi şi femei care să de
vină folositori pentru El! Trebuie 
să educaţi

• tineri care sunt puternici să 
gândească şi să acţioneze, care ştiu 
cine sunt şi care este raţiunea exis
tenţei lor, în loc să fie educaţi ca 
oameni lipsiţi de voinţă, încurcaţi şi 
nesiguri de ei înşişi;

Şcolile noastre trebuie 

să-i înveţe pe copii şi pe 

tineri să se simtă buni, 

puternici, deschişi şi 

liberi când intră în 

lumea necredincioasă.

• tineri care sunt stăpâni, nu 
sclavi ai împrejurărilor, care îşi 
conduc viaţa, în loc să fie victime 
ale evenimentelor trecătoare, care 
sunt în stare să ia decizii pentru 
viaţa lor, recunoscând că, dacă nu o 
vor face ei, o va face altcineva;

• tineri care au vederi largi şi cla
re pentru a fi în stare facă deosebire 
între bogăţie şi valoare şi care au 
curajul convingerilor lor (vezi 

Education, pag. 18);
• tineri care sunt conduşi de 

dorinţa de a sluji.
Pavel ne aduce aminte: „Căci 

Dumnezeu, care a zis: ’Să lumineze 
lumina din întuneric’, ne-a luminat 
inimile, pentru ca să facem să stră
lucească lumina cunoştinţei slavei lui

____________ A s____________

Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. 
Comoara aceasta o purtăm în nişte 
vase de lut, pentru ca această putere 
nemaipomenită să fie de la Dumnezeu 
şi nu de la noi” (2 Cor. 4,6.7).

Dumnezeu ne-a dat această solie. 
Misiunea noastră este să o transmitem 
altora, deşi suntem vasele de lut care 
poartă această comoară nepreţuită.

Acesta este un privilegiu pe care 
Dumnezeu ni-1 oferă!

Este privilegiul meu să lucrez ală
turi de voi în această lucrare. Biseri
ca are nevoie de voi şi depindem de 
voi. Voi face tot ce pot ca să lucraţi 

într-un climat de siguranţă şi lucrarea 
voastră să vă aducă satisfacţie. Am o 
mare încredere în instituţiile noastre 
de educaţie şi în profesorii noştri. Voi 
reprezentaţi ce avem mai bun.

Jan Paulsen este preşedintele Conferinţei Generale 
a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
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M area sărbătoare.,
la pagina 15

/ Urmare de

Corul mixt a cântat o piesă din 
„Oratoriul Paulus” de Mendelssohn- 
Bartholdy, după care fratele Jan 
Paulsen a rostit binecuvântarea de 
despărţire.

A urmat o recepţie foarte frumos 
pregătită şi cu o prezentare deose
bită, în sala de lectură a bibliotecii 
institutului. Aceasta a permis pre
lungirea atmosferei de sărbătoare cu 
discuţii şi contacte prieteneşti.

Această sărbătoare a poporului 
adventist român coincide tot

odată cu împlinirea a 125 de ani de 
la inaugurarea prim ului institut 
teologic adventist din lume (Battle 
Creek, 1875). Fie ca Domnul să-Şi 
aibă privirea îndreptată spre acest 
loc, campusul Institutului de la 
Cemica, şi să împlinească făgăduinţa 
prezenţei Sale, făcută lui Solomon 
cu ocazia sfinţirii templului: „Aleg 
şi sfinţesc Casa aceasta, pentru ca 
numele M eu să locuiască în e a . .. şi 
voi avea totdeauna ochii şi inima 
M ea acolo” (2 Cron. 7,16).

Gheorghe Modoran este directorul 
Departamentului Educaţie al Uniunii.

Gabriel Golea este profesor 
la Institutul Teologic Adventist.
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„V-am scris, tinerilor...” -  „V-am scris, tinerilor...” -  „V-am scris, tinerilor...”

Tineri în Serviciu Voluntar
Cristian Modan

„Noi avem astăzi o arm ată de tineri care p o t fa ce  
m ult dacă sunt îndrumaţi în m od corespunzător şi 
încurajaţi..." (Ellen White, Buletinul Conferinţei 

Generale din 20 ianuarie 1893, pag. 24 ).

/ V

I
ntr-o noapte întunecată, în mijlocul unui viscol pu

ternic, un om înainta prin zăpada care îi ajungea 

până la brâu. Trecuse mult timp de când pierduse 

orice punct de reper, iar acum, orbit de fulgii de zăpadă 
şi pe jumătate îngheţat, rătăcea printre nămeţi. îşi pierduse 

speranţa că va regăsi drumul, iar în minte îi persista un 
singur gând: să se odihnească puţin. Nu mai simţea frigul 

şi se gândea că, dacă ar aţipi un pic, şi-ar recăpăta forţele.
Pe când îşi căuta un loc unde să se aşeze, a simţit 

ceva ciudat în zăpadă. Era un alt bărbat, care zăcea 
acolo într-o stare jalnică. Cutremurat, şi-a dat seama că 

omul va muri în curând de frig şi, în disperare, l-a 

ridicat şi a pornit înainte.

Pe măsură ce înainta sub povara suplimentară, sim
ţea că se încălzeşte şi că muşchii lui prind din nou pute

re. Intr-un târziu, a putut zări în depărtare o luminiţă şi 
s-a îndreptat cu ultimele forţe către această oază de căl

dură providenţială. Salvase un om!
In timp ce se bucura de tihna din acea casă primi

toare, bărbatul a putut să analizeze încă o dată ce s-a 
întâmplat şi atunci a înţeles că, salvându-1 pe celălalt, a 

fost de fapt el însuşi salvat (după Ellen White). „Cei 

care cultivă binefacerea nu fa c  num ai o lucrare bună 

pentru alţii..., ci sunt ei înşişi beneficiari prin  deschide

rea inimii lor influenţei m ilostive a adevăratei binefa

ceri. Fiecare rază de lumină revărsată asupra altora va 
f i  reflectată asupra inimilor noastre” (M ărturii, voi. 4, 
pag. 60).

Exemplul lui Hristos
„Singura cale pentru a 

creşte în har este aceea de 

a lucra în m od dezintere

sat, aşa cum ne-a învăţat 

Hristos, cu toată puterea  
noastră, pentru a oferi 

ajutor şi a f i  o binecuvân

tare pentru aceia care au

nevoie de noi. Puterea vine prin  exerciţiu; activitatea 

este însăşi condiţia vieţii” (Calea către Hristos, pag. 72).
Domnul Hristos a ilustrat cum nu se putea mai bine 

spiritul adevăratei slujiri, în parabola samariteanului 

milos (Luca 10,25-37), şi a afirmat că va exista o deli

mitare clară între cei care slujesc altora şi cei care nu o 
fac, tot aşa cum păstorul separă oile de capre (Matei 

25,31-46).

Doar metoda de slujire a lui Hristos ne va asigura 

succesul în a-i influenţa pe oameni. Mântuitorul: • Se 
purta cu oamenii ca unul care le dorea binele. • îşi mani

festa simpatia faţă de ei. • Slujea nevoilor lor. • Le câş
tiga încrederea (Divina vindecare, ed. 1997, pag. 123).

în timp ce modalităţile de a-i ajuta pe cei în nevoie 
sunt practic nelimitate, dorim să propunem tinerilor să 

participe la un proiect cu totul special. TinSerV este un 
proiect care le oferă ocazia să se angajeze efectiv în slu

jire şi în acelaşi timp le întăreşte relaţia cu Dumnezeu. 

Misiunea TinSerV este să trimită echipe de tineri vo

luntari pentru a lucra în diferite localităţi. Scopul aces
tei iniţiative este să clădească relaţii cu localnicii şi să 

le transmită acestora dragostea lui Dumnezeu. Printr-un 
serviciu dezinteresat şi un comportament ireproşabil, 
tinerii participanţi vor oferi un model de caracter creş
tin şi de iubire necondiţionată.

Proiectul pilot
Pentru a testa această idee, a fost organizat un pro

iect pilot la sfârşitul lunii septembrie, la Starchiojd, în 

judeţul Prahova. Un grup de 22 de tineri adventişti au 

lucrat voluntar timp de o săptămână, îndrumaţi de au
torităţile locale, în beneficiul localităţii şi în sprijinul 

unor bătrâni fără ajutor.
Dintre acţiunile în folosul tuturor 

locuitorilor, menţionăm curăţenia pe 
străzi, curăţarea râului din comună, 

a bazinului de apă potabilă al şcolii, 

a canalelor de scurgere şi altele. De 

asemenea, tinerii participanţi au de
molat o magazie veche din curtea 

şcolii şi au ajutat la construcţia unui 
podeţ pe strada principală. La solici

tarea directoarei şcolii din localitate,
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ei au organizat activităţi educative şi 
recreative, atât în timpul orelor de 

curs, cât şi după-amiaza, pentru apro

ximativ 130 de copii din sat. Puteţi 

vedea mai multe imagini surprinse 
în desfăşurarea acestui proiect pe 

paginile din mijloc ale revistei.
Un proiect similar a fost organi

zat de studenţii de la Institutul Teo
logic Adventist în localitatea Cer- 

nica, pe parcursul mai multor săptă
mâni. Multă vreme ostilă şcolii 

noastre de acolo, localitatea şi-a 

schimbat în mod drastic atitudinea 

datorită exemplului de slujire oferit 
de cei peste 140 de tineri care s-au 
implicat activ în slujire.

Efectele benefice ale acestui 

proiect în cele două localităţi sunt 
foarte greu de calculat. Localnicii 
au fost ajutaţi efectiv, însă, dincolo 
de aceasta, atât tinerii, cât şi cei în 

vârstă au văzut în ei nişte modele 

autentice de slujire creştină şi de 

comportament ireproşabil.
Aprecierea unanimă manifestată 

de localnici a arătat faptul că presti
giul Bisericii Adventiste în zonă a 

sporit foarte mult. în plus, tinerii 
şi-au făcut prieteni în localitate şi au 

sudat o echipă puternică împreună 
cu ceilalţi participanţi.

Impresii de la 
participanţi

Dincolo de impli

carea în misiune, ti
nerii au primit bine

cuvântări cu totul 

speciale. Impresiile 

lor sunt sugestive:
„Pentru mine,

TinSerV a însemnat 
Evanghelia practică, 
şi nu cea vorbită. Au 
fost câteva zile de 
neuitat. Am învăţat 

cu toţii că ’estc mai 
ferice să dai decât să primeşti’. Am 
apreciat foarte mult atitudinea 

deschisă atât a oficialităţilor, cât şi a 
sătenilor. M-am simţit excelent şi 

voi fi încântată să particip la un 
proiect similar în viitor. Deşi am

muncit mult, satisfacţiile au fost pe 
măsură. (Simona, Târgu-Mureş) 

„Păstrez încă impresii puternice 
de la ineditul proiect la care am avut 

onoarea să particip, iar atmosfera de 
colaborare şi prietenie care s-a 

format între noi o port încă în suflet. 
Iar gândul că influ

enţa a ceea ce am fă
cut acolo răzbate din

colo de simpla acţiu
ne de a strânge gu

noaie, a repara pode
ţe sau a săpa în folo

sul obştii şi că va fi 

ca o sămânţă a ade

văratei Evanghelii -  
aceea care se prac

tică -  mă încurajează 
să mă bucur de pe 

acum de rodul bogat 
din viitor. El se va 

vedea atât în ceea ce 

priveşte însufleţirea 

bisericii, cât şi cu privire la creşterea 
ei, proporţional cu mărimea sacrifi

ciului unui Dumnezeu care S-a co
borât în gunoaiele acestei omeniri. 
(Ionuţ, Craiova)

„Proiectul TinSerV a însemnat 
pentru mine mai mult decât mă aş

teptam. Pe lângă faptul că a fost răs
punsul lui Dumnezeu la unele dintre

rugăciunile mele, acest proiect a 

constituit, în dreptul meu, conturarea 
clară a ideii de a face un lucru bun 
pentru cel de lângă mine, a ideii de a 

trăi pentru a oferi şi pot spune astfel 

că am descoperit o comoară. Fericit

este cel care ştie că este bine să 
ofere altora, dar vă spun acum din 

experienţă, este mai ferice de cel ce 
gustă cu adevărat acest sentiment. 

(Ana-Maria, Târgovişte)

Dacă simţiţi furnicături în pal

me, este un semn 

bun. Aţi simţit 

chemarea şi sunteţi 

gata să vă impli

caţi într-un astfel 

de proiect. Parti
cipând:

• Veţi împlini 

voia lui Dumne

zeu. (Mat. 28,19)

• Credinţa 

voastră va creşte 

şi veţi fi mai pre

gătiţi pentru tim

purile când „cel 

neprihănit va trăi 

prin credinţă” . 

(Rom. 1,17)

• Veţi primi mai multe binecu

vântări decât veţi putea oferi. (Mal. 

3,10)

• Veţi avea simţământul datoriei 

împlinite.

• II veţi sluji pe Domnul Isus... 

căci „ori de câte ori aţi făcut aceste 

lucruri unuia dintre aceşti foarte

neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie 

Mi le-aţi făcut” . (Mat. 25,40)

Puteţi afla amănunte de or

din organizatoric într-o bro

şură care va fi produsă special 

pentru coordonatorii TinSerV. 

Prin harul lui Dumnezeu, spe
răm ca anul acesta să fim mar

torii a peste 75 de proiecte 

TinSerV. Aceasta înseamnă 

peste 75 de echipe şi peste 75 de 

localităţi care vor vedea Evan

ghelia practică şi pe tinerii 

adventişti trăind-o. Tinerii vor 

merge în misiune, iar comunită
ţile lor îi vor sprijini în rugăciune. 

Veniţi cu noi...

Cristian Modan este directorul 
Departamentului Tineret la Uniune.



I N T E R V I U R I  P E  R O M Â N E Ş T E

In ajutorul românilor 
din Germania

Fratele Michael Schell (domiciliat în: 24107 Quambek Immerkamp 4, 
Germania) a fost prezbiter mulţi ani în România, este un iubitor al 
românilor de pretutindeni. Dânsul a avut bunăvoinţa să ne acorde 

interviul de mai jos cu privire la societatea pe care o conduce.

Aron Moldovan (A. M.): Frate Schell, cum se 

numeşte societatea din Germania pe care o 

conduceţi?
Michael Schell (M. S.): Numele ei german este 

Forderkreis „Rumănen Mission” , ceea ce pe româneşte 

ar însemna „Cercul de sprijin pentru misiune între 

românii din Germania” .

A. M.: Care a fost scopul pentru care aţi înfiin
ţat această societate?

M. S.: Motivul pentru care am înfiinţat această soci
etate este sprijinirea lucrării misionare printre cei apro

ximativ 110.000 de români rezidenţi în Germania, pe 
care dorim să-i contactăm pentru a le face cunoscut me

sajul revenirii lui Isus. Pentru a reuşi în această activita
te, avem nevoie de ajutorul membrilor adventişti din 
România care au rude în Germania. Dacă am avea adre
sele rudelor acestora din Germania, le-am putea trimite 

diferite mesaje, invitaţii sau materiale. Sper că apelul 
meu la colaborare va fi recepţionat pozitiv. Dăm asigu

rări că adresele nu vor fi folosite decât în scopul pentru 
care ne-au fost furnizate. Comunicarea adreselor se 

poate face la adresa mea.
Pe lângă activitatea noastră pentru românii din 

Germania, în măsura în care dispunem de fonduri, 
sprijinim şi lucrarea misionară din România.

A. M.: Care sunt realizările de până cum ale 
societăţii dv. pentru românii din Germania?

M. S.: Am distribuit o mie de seturi de studii biblice 

din cartea lui Daniel, primite de la Conferinţa Moldova. 
„Stimme der Hoffnung” ne-a tipărit 10.000 de cărţi 

poştale ilustrate, în limba română, din care am distri

buit până acum 500. La acestea am primit 7 răspunsuri 
pozitive, rezultat foarte bun pentru Germania, unde, de 

obicei, abia la 10.000 de cărţi poştale se primesc cca

4-5 răspunsuri de participare la acţiunile programate.

A. M .: Ce faceţi pentru România?
M . S.: Prin conferinţele respective, sponsorizăm 14 

misionari laici cu câte 120 DM lunar. Am sponsorizat 
cu câte 5000 (cinci mii) DM două seminarii „Marana- 

tha” , unul ţinut la Vişeul de Jos, cu cca 100 de misio
nari laici (în februarie 1999), şi altul la Tg. Jiu, cu cca 

100 de pastori din diferite conferinţe (în martie 2000).

La cererea Conferinţei Banat, se va ţine un nou 

seminar „Maranatha” între 13 şi 21 aprilie 2001, cu 
acelaşi lector, fratele Samuel Monnier. Vom sponsoriza 

de asemenea seminarul acesta cu 5000 DM.

A. M .: Ce ţinte aveţi pentru viitor prin interme
diul societăţii pe care o conduceţi?

M . S.: Ne propunem ca în fiecare an să aducem la 

Isus Hristos cel puţin zece persoane dintre românii 
aflaţi în Germania.

întrucât România a devenit în ultimii ani o exporta
toare de forţe misionare şi în alte ţări, prin procesul de 

emigrare, consider că orice investiţie făcută în Româ
nia este rentabilă pe plan misionar şi suntem doritori să

o încurajăm. Deşi, omeneşte vorbind, pare absurd, eu 
visez la un moment în care, în fiecare localitate din 

România să existe o biserică locală adventistă sau o 
grupă de adventişti. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, 

poate să facă minuni în vederea încheierii lucrării, dar 

El are nevoie de timpul şi de angajamentul spiritual şi 

financiar, atât în Germania, cât şi în România, al fiecă

ruia dintre noi.

Regretăm că, oricât am fi de binevoitori, societatea 
noastră nu poate satisface numeroasele cereri de ajutor 
financiar care ne sunt adresate din România. Dar 
Dumnezeu poate să compenseze lipsurile cărora noi nu 

le putem face faţă.
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Plăcintă cu afine
Bonnie Walker 
/ V

I
ntoarceţi-vă aici!” a strigat Rachel. „Nu aşteptaţi să 
vă prind eu!”

Vlama o rugase pe Rachel, sora cea mare, să aibă 
grijă de fraţii ei mai mici. Dar Peter şi Willie nu 
cooperau. Rachel clocotea de mânie. A tras afară din 
congelator o foaie de graham pentru plăcintă. De ce nu 
puteau să înţeleagă că ea încearcă să facă ceva bun?

„Peter şi Willie, aveţi aici o găleată. Mergeţi şi 
culegeţi nişte afine”, a poruncit Rachel.

„Eu nu merg”, s-a tânguit Peter, băiatul de 6 ani. 
„Sunt în vacanţa de vară şi vreau să merg cu bicicleta!”

„Nu!” a strigat şi Willie, care avea 3 ani.
„Nu poţi să ne obligi, Rachel”, au ţipat amândoi şi 

au zbughit-o afară.
Rachel a ridicat din umeri şi şi-a spus în gând: Nu 

voi alerga după ei, dar o să le pară  rău. Voi face  
prăjitura doar pentru mama şi pentru mine. A pus 
mâna pe o găleată şi a pornit supărată la cules afine. 
Lasă-i să se joace. O să le arăt eu, se gândea ea.

Era spre sfârşitul verii. Soarele strălucea puternic şi
o adiere de vânt sufla prin părul ei negru, tuns scurt. 
Rachel îşi auzea fraţii care se jucau în curtea din faţa 
casei. A început să se simtă mai bine.

Dar ceva o tot necăjea. în mintea ei persista ecoul 
cuvintelor fraţilor săi: „Nu poţi să ne obligi, Rachel”. 
Poate că, într-adevăr, încercase să-i oblige, le vorbise 
pe un ton poruncitor. Probabil că, dacă i-ar încuraja 
mai mult, în loc să le poruncească, fraţii ei mai mici 
nu ar fi aşa de neascultători. Ce putea să facă?

Nu i-a trebuit mult-timp ca să culeagă 
cinci pahare de afine. Când s-a întors în 
bucătărie, Rachel a văzut că foaia de graham 
era gata de pus la cuptor, în timp ce ea spăla 
afinele. îi părea bine pentru că mama o lă
sase întotdeauna să o ajute la bucătărie. Putea 
să facă o plăcintă care nu-i lua mult timp.
Deodată şi-a dat seama ce putea să mai facă.

„Peter, Willie”, a strigat ea. Băieţii au 
privit întrebători de după colţul garajului.
„Vreţi să mă ajutaţi să fac o prăjitură?”

„Oo, o prăjitură!” a exclamat Peter.
„Chiar vrei să te ajutăm?”

„De ce nu?” a zâmbit Rachel.
Cei dori fraţi s-au spălat repede pe mâini 

să o ajute.
„Peter, vrei să pui afinele din paharul

acesta în castronul albastru şi să le pasezi? Sunt convin
să că poţi face o treabă excelentă.”

Peter era fericit.
„Iar tu, Willie, dacă stai pe scăunel, vei putea să 

mesteci aceasta când o voi termina”, l-a invitat Rachel.
„E grozav, Wachel”, a spus Willie vesel.
Rachel a golit într-un vas mai mare o cutie (cam do

uă pahare) de suc de struguri concentrat, îngheţat şi a 
pus vasul pe aragaz. A amestecat trei linguriţe de amidon, 
două linguriţe de suc de lămâie, o jumătate de pahar de 
apă şi puţină sare. Apoi i-a dat amestecul lui Willie ca 
să-l toarne în sucul de struguri şi să mestece în el.

„Este grozav! îmi place”, a gângăvit entuziasmat Willie.
Peter a adăugat apoi afinele pasate de el. Peter şi 

Willie le-au lăsat să fiarbă timp de cinci minute în sucul 
de struguri şi au mestecat în ele pe rând. După ce s-au 
mai răcit puţin, Rachel a adăugat şi afinele întregi şi 
le-a pus pe toate în foaia de plăcintă.

, Acum trebuie să o lăsăm să se răcească”, a spus Rachel. 
„Eu voi face o salată şi voi pune mâncarea la cuptor să se 
încălzească. Mama trebuie să sosească acasă în curând.”

„Putem să te ajutăm?” a rugat-o Peter. „Pot să spăl 
eu salata.”

„Eu pot să aduc nişte pătrunjel din grădină”, s-a 
oferit Willie.

„Foarte bine”, a încuviinţat Rachel.
„Te ubesc, Wachel”, i-a spus Willie, stâlcind cuvin

tele, în timp ce alerga afară.
„Şi eu te iubesc, Willie”, i-a răspuns Rachel veselă.

ca

Timp pentru familie
Invită-i pe membrii familiei tale să se roage împreună cu tine.
• Rugaţi-i pe cei cărora le place să citească să caute versetul 

din 1 Tesaloniceni 5,11, dacă se poate, în trei versiuni diferite 
ale Bibliei.

• Alegeţi pe cineva care să scrie pe o foaie mare cuvintele 
celorlalţi, iar aceştia să dea câte o poruncă, apoi să spună acelaşi 
lucru într-un mod mai încurajator.

• Citiţi cuvintele şi ascultaţi-le cum sună. Dacă aţi vorbit 
într-un mod poruncitor, şi nu încurajator, cereţi iertare.

• Mulţumiţi-I Domnului Isus pentru că ne arată cum să ne 
tratăm unii pe alţii.

• Cântaţi o cântare, de exemplu „Tată, toţi Te rugăm”, din 
Imnuri creştine, nr. 219. I
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în ziua în care 
S-AU ÎNCHIS BĂNCILE

Emnta Howell Cooper
Articolul de m ai jo s  a 

apărut prima dată în num ă
rul din 13 septem brie 1979 
al revistei Adventist Review 
şi, de atunci, este un articol 
preferat al cititorilor. D a
torită deselor solicitări, a 
fo s t republicat în num ărul 
din 21 noiembrie 1991. D ar 
cererile continuă să soseas
că la redacţie; de aceea, el 
a fo s t tipărit pentru a treia 
oară în numărul din 30 au
gust 2000 al aceleiaşi revis
te. în  limba română, acum  
este publicat pentru prim a  
dată, în Curierul Adventist

O
 mie de dolari 
reprezintă prea 
mulţi bani ca să fie 

păstraţi într-un seif mic. Şi 
totuşi, fratele W. H. Williams, trezorier adjunct al 
Conferinţei Generale, l-a rugat pe secretarul său să 
pună 10 bancnote de câte 100 de dolari într-un plic, să 
scrie pe el data şi suma şi să-l depună în seiful din bi
rou. în săptămânile care au urmat, secretarul a umplut 
alte plicuri, a scris pe ele data şi suma şi le-a depus de 
asemenea în seif.

Fiind pasionat de finanţe, fratele Williams cunoştea 
cursul valutar al multor ţări. Tocmai de un astfel de 
om avea nevoie Domnul în anul 1933. Perioada aceea 
era una de depresie. Fondurile erau foarte puţine şi 
mulţi oameni rămâneau flămânzi. Bugetul mondial al 
bisericii fusese redus cu ocazia întâlnirii anuale şi 
domina un sentiment general de îngrijorare.

Fratele Williams purta responsabilitatea pentru fon
durile bisericii care intrau şi care ieşeau de la Conferinţa 
Generală, în raport atât cu câmpul mondial al bisericii, 
cât şi cu Diviziunea America de Nord. Din această ca
uză, el depunea banii la bănci nu doar din Takoma Park

[Maryland] şi din centrul 
oraşului Washington, ci şi 
din New York. Plicurile cu 
sume de câte 1.000 de dolari, 
pe care fratele Williams i-a 
spus secretarului său, Chester 
Rogers, să le pună în seiful 
din birou erau fonduri pe ca
re el le-a scos periodic din 
contul Conferinţei Generale 
de la banca din Takoma Park. 
Secretarul său se întreba de 
ce scoate dânsul banii aceştia.

Dar scoaterea sumelor în 
numerar de la bancă şi apoi 
depunerea lor în seiful din 
birou nu au fost singurele 
lucruri bizare pe care secre
tarul a observat că le făcea 
fratele Williams în ultimul 
timp. Nu demult, el trimi
sese scrisori la diviziunile 

din alte continente şi le îndemnase să-şi trimită cererile 
pentru buget cu ocazia următorului Consiliu Anual, ceea 
ce era cu mult înainte faţă de programul obişnuit. De ce 
toată graba aceasta?

Apoi fratele Williams a complicat şi mai mult situaţia, 
rugându-1 pe fratele Rogers să-l ducă până la Gara Union, 
din centrul oraşului Washington, ca să poată lua trenul 
de la miezul nopţii pentru o călătorie neprogramată la 
New York. Desigur, fratele Williams mergea adesea la 
New York ca să aranjeze trimiterea telegrafică a fondu
rilor pentru misiuni la diferitele diviziuni, dar, de data 
aceasta, mai erau încă zece zile până la data pentru care 
era programată în mod normal o astfel de călătorie. De 
ce trebuia să meargă el la New York în noaptea aceea? 
Fratele Rogers s-a mirat, dar nu a pus întrebări.

Câteva zile mai târziu, într-o dimineaţă, la serviciul 
religios obişnuit, la sediul Conferinţei Generale, fratele 
Williams le-a istorisit angajaţilor o experienţă care a 
făcut o impresie durabilă asupra tuturor celor prezenţi.
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Iată descrierea în cuvintele sale:
Era pe la sfârşitul programului, 

în ziua de 2 martie. Oamenii se gră
beau să ajungă acasă de la serviciu, 
în timp ce eu stăteam singur în b i
rou şi mă bucuram de clipele de li
nişte după o zi încărcată. Pentru că 
soţia mea nu era acasă, nu trebuia să 
mă grăbesc să ajung într-o casă pus
tie. „Voi merge acasă şi m ă voi cul
ca devreme”, mi-am spus în gând.

Chiar atunci, am simţit o apăsare 
pe umăr şi o voce clară mi-a porun
cit: „Du-te la New York astă-seară” .

M-am îndreptat pe scaun şi mi-am 

întărit corpul, apoi m i-am  aplecat 
capul şi m-am rugat: „Doamne, eu 
nu am nici o autoritate să fac tran
zacţii la New York acum. Ce trebu
ie să fac când ajung acolo?”

Apăsarea a continuat: „Du-te!” 
Eram obosit. îmi era frică să merg 

seara târziu până la Gara Union cu 
tramvaiul. Plecase cum va Chester 
Rogers? Când am ieşit din birou, 
l-am întâlnit pe credinciosul meu 
secretar.

„Chester, vrei să mă duci la 
noapte la gară?” l-am întrebat. El a 
încuviinţat fără să pună întrebări.

A doua zi, am sosit la New York 
devreme. M-am rugat ca Domnul 
să mă ferească să fac vreo tranzacţie 
nepotrivită în ziua aceea. De fapt, 
pentru ce mă aflam acolo? Făcân- 
du-se dimineaţă, răspunsul a venit în 
mod clar: „Du-te la cele două bănci 
şi trimite banii pentru misiuni la 
fiecare diviziune”. „Dar. este prea 
devreme pentru luna aceasta”, I-am 
spus Domnului. Şi totuşi, se părea 
că nu există alternativă.

Când băncile s-au deschis, în acea 
dimineaţă de vineri, mă găseam la 
prima bancă, în faţa casierului care 
efectua de obicei trimiterea banilor 
noştri pentru misiuni. El ne cunoştea 
programul. Mă va refuza? m-am 
întrebat. Dar casierul nici nu s-a 
mirat că m-a văzut în ziua aceea aşa 
de devreme.

Când i-am spus că doresc să tri
mit fondurile pentru misiuni la des
tinaţiile obişnuite, el a răspuns: „Da, 
dle Williams, o voi face cu cea mai 
mare plăcere” .

De trei ori mai mult
După ce am verificat să fiu sigur 

că are adresele corecte, i-am dat o 

listă cu diferitele sume care trebuia 
să fie trimise la fiecare diviziune. în 
timp ce i-o înmânam, m-am surprins 
spunându-i: „De fapt, aş vrea să vă 
rog să fie trimisă o sumă de trei ori 
mai mare decât cea obişnuită în 
fiecare caz” .

Cu o privire telescopică, vedeam 
în minte cifrele din conturile noas
tre. Da, aveam în bancă destui bani 
ca să acopere sumele alocate fiecărui 
loc, pentru trei luni, dar, desigur, nu 
prea mai rămâneau rezerve!

Casierul a spus că îmi va îndepli
ni dorinţele. Am dat să plec de la 
ghişeu, dar m-am întors iarăşi. „Aţi 
vrea să fie trimişi chiar acum?” am 
insistat eu.

Dumnezeu va face mi

nuni, dacă va fi nece

sar, ca să ajute biserica, 

oricare ar fi criza din 

faţa ei -  de ordin finan

ciar sau de altă natură.

„Da, desigur, dle Williams; îi voi 
trimite imediat”, a răspuns casierul.

Când mă îndreptam spre bancă, 
în dimineaţa aceea, tremuram aşa de 
tare, încât abia puteam să merg.
Dar, în incinta băncii, tot tremuratul 

şi toate temerile mele au dispărut. 
Când am ajuns pe stradă, am început 
iar să tremur. Cum puteam să le ex
plic conducătorilor de la Conferinţa 
Generală ceea ce tocmai făcusem, 
fără autorizarea lor?

A m  simţit din nou apăsarea pe 
umăr şi am auzit glasul care îmi 

spunea: „Du-te la cealaltă bancă şi 
trimite fondurile acelea acum”. Din 
tonul vocii, am înţeles că nu era 
timp de pierdut!

Şi de data aceasta, am îndeplinit 
porunca. La a doua bancă, am întâl
nit iarăşi o primire cordială şi am

____________As_____________

transferat fondurile pentru misiuni 
exact aşa cum o făcusem la prima 
bancă, fără să uit să-l previn pe ca
sier că banii trebuia să fie trimişi 
imediat, telegrafic. A m  primit ace
eaşi asigurare pe care o primisem la 
cea dintâi bancă.

Următorul pas a devenit apoi clar 
pentru mine -  trebuie să trimit la 
diviziuni această telegramă: „Păstraţi 
fondurile. Urmează scrisoare” . După 
ce am rezolvat şi lucrul acesta, am 
realizat brusc că eram complet 
epuizat.

A fost liniştitor gândul că acum 

puteam să iau trenul înapoi spre 
Washington şi apoi tramvaiul până 
la Takoma Park. Urma să ajung pe 
la ora 3 după-amiază, iar birourile 
Conferinţei Generale aveau să fie 
închise. Şi totuşi, mulţi adventişti 
aveau să umble grăbiţi pe străzi, 
într-o parte sau alta, pregătindu-se 
pentru Sabat. Preferam să nu 
întâlnesc pe nimeni.

Deoarece capătul de linie al 
tramvaiului este în faţa unei zone 
comerciale,* mă întrebam dacă îmi 
va spune cineva că a fost nevoie de 
mine la birou, în dimineaţa aceea. 
Obosit şi neliniştit, m-am rugat: 
„Doamne, ajută-mă să ajung acasă 
singur. Să nu fiu obligat să vorbesc 
cu nimeni când ajung înapoi. Te 
rog, ajută-mă!”

Cu siguranţă că aţipisem puţin. 
Am fost surprins să constat că trenul 
în care călătoream era tras pe o linie 
secundară. în curând, conductorul 
ne-a explicat că în faţa noastră avu
sese loc un accident şi că va dura un 
timp până când linia va fi eliberată. 
Când am ajuns în cele din urmă la 
Gara Union din Washington, în cen
trul oraşului, şi am mers apoi cu 
tramvaiul la Takoma Park, era deja 
întuneric.

Dimineaţă am înţeles
Străzile erau pustii. Am trecut pe 

lângă cele câteva blocuri şi am ajuns 
acasă, pe strada Carroll fără să întâl
nesc nici un cunoscut. Peste puţin 
timp m-am culcat, după ce m-am 
rugat ca Domnul să-mi dea un somn 
odihnitor în timpul nopţii şi să mă
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ajute să nu mă trezesc în Sabat cu 
mintea tulburată din cauza activită
ţilor zilei trecute.

Domnul mi-a ascultat rugăciunea, 
pentru că am dormit bine. De fapt, 
se luminase de-a binelea în acea zi 
de Sabat, înainte să m ă trezesc, şi 
soarele îşi întindea razele peste pa
tul meu. Era 4 martie 1933 şi tot
odată ziua în care un nou preşedinte 
al Statelor Unite -  Franklin D. Ro- 
osevelt -  trebuia să fie instalat ofi
cial la Casa Albă. Am stat întins câ
teva clipe. Ce bine era să mă relaxez!

Atunci, prin fereastra deschisă, 
am auzit glasul răguşit al unui 
vânzător de ziare: „Ediţie specială! 
Ediţie specială! Băncile s-au închis! 
Ediţie specială! Băncile s-au închis 
în toată ţara!”

Am sărit din pat. îm brăcat în 
pijama, am alergat la uşă să iau un 
ziar. Trebuia să ştiu ce se întâmpla
se! Pe prima pagină, cu litere foarte 
mari, groase, scria: „Băncile s-au 
închis în toată ţara!” Când am în 
ceput să înţeleg ce însemna aceasta, 
ochii mi s-au umplut de lacrimi, 
împiedicându-mă să citesc.

Am fost adânc umilit când am 
înţeles că Domnul mă folosise ca să 
salveze cea mai mare parte a fondu
rilor noastre pentru misiuni. Am 
folosit restul Sabatului singur cu 
Dumnezeu, lăudându-L pe Domnul. 
L-am rugat să mă păstreze totdea
una umil în serviciul Său.

Imediat după apusul soarelui, 
telefonul meu a sunat strident. Era 
fratele J. L. Shaw, trezorierul nos
tru de la Conferinţa Generală. El 
convoca imediat o întâlnire a perso
nalului din contabilitate în biroul său. 
„Aţi auzit ştirea” , a spus el. „Ce vom 
face ca să le trimitem bani misio
narilor noştri?” Apoi a închis tele
fonul, înainte să-i pot răspunde.

Am observat că, în timp ce 

intrau în biroul fratelui Shaw, toţi 
trezorierii erau încordaţi şi fiecare 
vorbea cu o voce stinsă. Toţi erau 
îngrijoraţi mai ales pentru lucrătorii 
noştri de pe alte continente. „Dacă 
băncile sunt închise, nu vom avea 
fonduri să-i întreţinem pe misiona
rii noştri în câmp; nu vom avea

bani nici să-i aducem acasă” , ne-a 
explicat fratele Shaw.

Atunci, am cerut permisiunea să 
vorbesc şi le-am istorisit liniştit 
experienţa mea.

în seara aceea, am avut un timp 
de rugăciune, nu o întâlnire de lucru, 
în loc să ne luptăm în rugăciune, im
plorând ajutor, au fost rugăciuni de 
laudă şi de recunoştinţă pentru călă
uzirea minunată a lui Dumnezeu. Nu 
am uitat nici să-L rugăm să ne păs
treze umili în viitor. O, ne-am rugat, 
fie ca El să ne conducă totdeauna aşa 

cum ne-a condus de data aceasta.
Când ne-am ridicat de pe genunchi, 

cineva a spus că am fost aşa de preo
cupaţi de misionarii noştri din alte 
continente, încât nu ne-am gândit 
deloc la nevoile lucrătorilor de la 
Conferinţa Generală. Cum le vom 
asigura salariul? Pentru cât timp vor 
fi închise băncile? Atunci mi-am 
adus aminte de plicurile cu sume de 
câte 1.000 de dolari, din micul seif 
din biroul meu. Am numărat repede 
plicurile. Administraţi cu grijă, banii 
urmau să ne ajungă ca să acoperim 
salariile pentru următoarele trei luni
-  aceeaşi perioadă pentru care am 
trimis şi fonduri la diviziuni, cu o zi 
mai devreme.

W

I
n dimineaţa aceea, când fratele 
Williams a luat loc, era evident 
că adunarea fusese adânc 

emoţionată.
Mii de bănci mici au fost închise 

pentru totdeauna pe data de 4 martie 
1933. Multe bănci mari şi câteva bănci 
mici, dar puternice, s-au redeschis 
doar după trecerea unei perioade pline 
de panică -  o perioadă de trei luni. în 
tot acel timp, nu a fost posibilă trimi
terea de fonduri în afara Statelor Unite.

în acea perioadă, Biroul pentru 
Misiuni al Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea nu a chemat înapoi 
nici un misionar. Nici Conferinţa 
Generală nu a considerat necesar să 
împrumute fonduri ca să-şi continue 
activitatea, iar salariile angajaţilor de 
la Conferinţa Generală au fost plătite 
la timp, în perioada în care băncile 
au fost închise, cu bani din plicurile 
datate şi ştampilate, din micul seif 

_________________ ^ _______________

Purtare de grijă 
providenţială

într-o scrisoare purtând data de 
5 ianuarie 1975, adresată fratelui 
Robert E. Osborn, pe atunci trezo
rier asociat al Conferinţei Generale, 
autoarea a arătat cum Dumnezeu a 
extins binecuvântările minunii din 
1933. Ea explica felul în care, 
printr-un complex de împrejurări, a 
ajuns să fie trimisă la New York, 17 
ani mai târziu (în 1950), ca să re
prezinte biserica la o convenţie in
ternaţională a asistentelor medicale.

Ea a scris următoarele: „în prima 
pauză, stăteam în picioare la locul 
meu şi făceam o schiţă a locurilor 
din sala de convenţii etc. Deodată 
am constatat că sunt înconjurată şi, 
ridicându-mi privirea, am văzut un 
grup mare de asistente medicale. 
Toate doreau să-mi vorbească. Am 
încercat să le explic faptul că eu nu 
sunt asistentă medicală, ci doar ste
nodactilografă, şi că mă aflam acolo 
ca să iau note pentru dra Bumett. Ele 
au spus: ’Dar sunteţi de la sediul Bi
sericii Adventiste de Ziua a Şaptea?’

’D a.’ ...
Au spus că ele toate sunt asistente 

medicale, că fac parte din diferite 
biserici şi fiecare dintre ele a dorit 
să transmită mulţumiri Departamen
tului Medical al Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea pentru ajutorul la 
timp potrivit, pe care-1 primiseră în 
perioada acelei teribile închideri a 
băncilor din Statele Unite. Ele con
siderau că s-ar fi descurcat extrem 
de greu dacă asistentele medicale 
adventiste din diferitele regiuni, în 
care lucra fiecare, nu şi-ar fi primit 
într-un fel oarecare salariul obiş
nuit şi... nu l-ar fi împărţit cu cele 
ale căror biserici nu au avut posibi
litatea să le trimită banii”.

din biroul fratelui Williams.

* Linia de tramvai a fost scoasă de 

câteva decenii.

Emma Howell Cooper, în prezent decedată, 
a fost secretară în cadrul Departamentului Tmeret 
al Conferinţei Generale la data când au avut 
loc evenimentele prezentate în acest articol.
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Adrian Bocăneanu

Republica Moldova -
110 ani de istorie adventistă

I
n Sabatul din 25 noiem brie 2000 
m-am aflat la Chişinău, cu ocazia 
sărbătoririi a  110 ani de istorie  

ad v en tis tă  în  R e p u b lic a  M o ld o v a .
Sosind vineri d im ineaţă  la C hişi

nău, cu autobuzul, am avut ocazia să 
discut cu noul preşedinte al Diviziunii 

Euro-Asia, dr. Artur Stele. Fratele Stele 
este rus din părinţi de origine germană. 
Ultima sa poziţie a fost de preşedinte 
al Seminarului Teologic de la Zaokski. 
Este creativ şi curajos, dar destul de 

prudent şi sensibil la aşteptările oam e
nilor. A m  vorbit despre posibilităţile 
de cooperare între teritoriile noastre, 

în special cu M oldova. A m  constatat 
că apreciază lucrarea din M oldova -  
consacrarea, sinceritatea şi spiritul de 
sacrificiu ale bisericii noastre de aici. 
D iviziunea a înfiin ţat un Consiliu  de 
misiune, care este format din conducă
tori ai bisericii din teritoriul diviziunii 
şi din profesori de la seminarul de la 
Zaokski. Obiectivul este  d iscutarea 
metodelor de evanghelizare care să fie 
fo losite  pentru  p opu laţia  incredibil 
de variată din diviziune. Poate că aţi 
auzit de cuvântul „con tex tua lizare” . 
Se pot face lucruri extraordinare pentru 
a aduce solia noastră la populaţii d i 
verse. însă  trebuie identificate acele 
elemente care nu pot fi modificate ca 
să se adapteze culturii. Ca unii care 
avem  de transmis E vanghelia  într-un 
mediu destul de asemănător, va fi 
foarte folositor să avem consultări 
regulate şi să conturăm  m etodele de 
lucru cele mai potrivite.

Am  avut, de asemenea, o discuţie 
cu fratele Ilie Leahu, preşedintele 
Uniunii din Moldova. Ajutorul nostru 
este încă foarte dorit şi preţuit. Foarte 
mulţi îm i aduceau aminte de sem ina
rele ţinute de fratele Lucian Cristescu, 
de evanghelizările ţinute de fraţi de la 
Conferinţa Moldova, de sprijinul acor
dat pentru iniţierea lucrării de explora
tori şi pentru îmbunătăţirea colportajului.

Vineri seară am vizitat o com uni
tate rurală numită Boteni. Serviciul d i
vin de vineri seara începe la ora cinci 
şi cred că au participat aproape toţi cei 
160 de membri. Sala era foarte mare, 
poate pentru 400 de locuri, şi fusese 
construită în perioada 1990-1997. Pri
mirea a fost foarte caldă, aşa cum în 
totdeauna cei veniţi din R om ânia sunt

în tâm pinaţi în  M oldova. Cei prezenţi, 
între care destul de mulţi tineri, au fost 
foarte receptivi la predica mea.

A doua zi, în  Sabat, programul s-a 
desfăşurat în Palatul Naţional, în centrul 
capitalei. Sala, de peste 2000 de locuri, 
era frumos decorată, cu  inscripţii în lim

bile rom ână şi rusă: „Adu-ţi aminte de 
tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul” 
(Deut. 8,2). înainte de începerea progra
mului (ora 10), o fanfară a cântat afară, 
pe  trepte le  palatului, apoi a continuat 

în sală, urmată de alte formaţii şi de so
lişti. La ora 10, programul a început cu 
citirea celor trei solii îngereşti, însoţite 
de semnale de trompetă. Astfel s-a des
chis un program care a durat exact patru 

ore, până la ora două, timp în care n i
meni nu s-a mişcat, nimeni nu a ieşit, în 
ciuda faptului că  sala 
era neîncălzită! O bogă
ţie de puncte  m uzicale
-  de la solişti şi mici 
ansam bluri până la un 
cor de aproape 170 de 
persoane! Fratele G. Pi- 
rojoc, care conduce 
noul sem inar teologic 
al bisericii din M oldova, a prezentat 
în trei segm ente istoricul adventismu- 
lui în Moldova. C ercetarea  arhivelor a 
scos la lum ină existenţa unor creştini 

care ţineau sâm băta prin  anii 1600!
Dezvoltarea bisericii în Moldova este 

strâns legată de Rom ânia, mai ales în 
perioada 1918-1944. Spre sfârşitul ani
lor 1920 şi începutul anilor 1930, Con
ferinţa M oldova de N ord (cu sediul la 
Cernăuţi) şi Conferinţa Moldova de Sud 
(cu sediul la Galaţi) făceau parte din 
Uniunea Română. Au fost trimişi în B a 

sarabia evanghelişti, m isionari şi col
portori şi au fost formate trei câmpuri 
misionare: C âm pul de N ord (teritorii 
locuite de ruşi), Câmpul central (terito
rii locuite de români) şi Câmpul de Sud 
(teritorii locuite de bulgari, găgăuzi şi 
alţii). în  1930, în Basarabia erau 1927 
de membri, adică 12% din numărul total 
de 16.102 m em bri ai Uniunii Române. 
M ulţi d in tre  pastorii acelor tim puri 
şi-au făcut pregătirea în  România, din
tre aceştia remarcându-se în m od spe
cial fratele Tudor Melnic şi fratele Ale
xandru Popov, care a fost un misionar 
deoseb it de activ  şi p re şed in te  de 

conferinţă în perioada foarte dificilă a 

___________________^ _________________

războiului şi a dictaturii.
La încheierea  războiului, au fost 

reînregistrate  num ai 13 com unităţi, cu 
un total de 300 de membri! C om unita 
tea din Chişinău nu a fost reînregistrată 
până în anul 1966. în 1956 erau 19 comu
nităţi, cu 1237 de membri. Au fost ani 

dificili, în care autorităţile făceau efor
turi sistematice de restrângere a lucrării, 

iar pentru supravieţu irea  bisericii erau 
folosite toate m etodele posibile, aproa
pe ca în  condiţii de ilegalitate. A dese
ori, fraţii activi erau chemaţi la autori
tăţi, unde erau som aţi ca în 24 de ore 
să părăsească localitatea.

într-o asemenea situaţie a fost şi fra

tele Tudor M elnic, absolvent al clasei 
1935 la Braşov-Stupini. încercarea de a 
se stabili la Bălţi a fost împiedicată de 

Securitate. Apoi a mers la 
Vulcăneşti, dar nici acolo 
nu a fost lăsat mai mult de 
un an. Atunci familia Mel

nic a plecat la Soroca, unde 
fratele pastor s-a angajat 
la cariera de piatră. Astfel, 
Soroca a devenit un centru 
pentru  instru irea  tinerilor 

slujbaşi. Aceştia veneau unul câte unul la 
fratele Melnic şi primeau lecţii de doc
trină, de omiletică etc. în felul acesta a 
fost pregătită o grupă de tineri, care mai 

târziu au fost angajaţi ca lucrători b i
blici. Acesta a fost un m oment decisiv 
în  viaţa bisericii din Moldova. în  1965, 
într-o cerem onie clandestină, desfăşu 
rată în casa unor fraţi în timpul nopţii, 
patru tineri pastori au fost hirotoniţi.

în  continuare, pregătirea cadrelor se 
făcea individual. Fratele Ion Gumeniuc, 
lucrând în Dezginja, l-a pregătit pe Ştefan 
Bairactar, care a devenit primul lucrător 
biblic şi prim ul pastor pentru găgăuzi.

în  1966, a fost luată hotărârea de a 
în tem eia  Institutul T eologic  din M o l
dova, cu fratele T udor M elnic director. 
A u  fost pregătite m anuale în limbile 
rusă şi română, şi lecţiile se predau în 
casele lucrătorilor de la conferinţă. în 
treaga activitate era  ilegală şi, atunci 
când autorităţile aflau unde se ţineau 
cursurile, profesorii şi elevii îşi schim 

bau locul.
La mijlocul deceniului al optulea au 

apărut primele sem ne de relaxare din 
partea autorităţilor. în  1974, M oldova a 

Continuare la pagina 31
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Religia va uni lumea?
O analiză privind întâlnirea la vârf pentru pacea lumii, la sfârşit de mileniu

Întâlniri remarcabile la ONU 
ilustrează m odul în care religia 
revine pe agenda m ondială -  în 

special ca mijloc de a aduce unitatea 
unei planete ostile şi divizate. Deşi 

tensiunile  re lig ioase  continuă să p ro 
ducă îngrijorare, în spatele  m esajului 
pentru unitate pândesc alte pericole.

întâlnirea la vârf pentru pacea 
lumii, a conducătorilor religioşi şi 

spirituali, s-a desfăşurat la New  York, 
între 28 şi 31 august 2000, precedând 
imediat ultim a A dunare Generală a 
Naţiunilor Unite  din al doilea m ile 

niu. Conferinţa, la care au participat 
peste 1.000 de delegaţi, a repre
zentat cea mai mare întâlnire de 
acest fel a conducătorilor dife 
ritelor religii ţinută vreodată.
Au participat călugări budişti 
în robe de sofran şi preoţi orto

docşi în sutane, conducători spi
rituali am erindieni cu podoabe 

din pene în jurul capului şi jai- 
nişti îm brăcaţi în  alb, hinduişti 
acoperiţi cu eşarfe şi muftii 
m usulm ani cu ţinută neagră.

Au lipsit în principal con
ducători protestanţi, mai ales 
cei din Statele Unite. Evident, 
unii nu au primit invitaţie.
Ştiri apărute în presă aduseseră 
deja  în atenţie nem ulţum irea  
bisericilor evanghelice  care nu 

fuseseră invitate, precum  şi opiniile  
contradictorii cu privire la Dalai 
Lam a, conducătorul bu d is t  exilat. 
Invitaţia lui a sosit târziu şi a fost 
trimisă doar după m ulte presiuni, de 

teamă ca guvernul chinez să nu fie 
deranjat. Dalai Lam a a  răspuns că, 
întrucât prezenţa sa ar fi problem a
tică, el a ales să nu participe.

Se pare că nu a fost singurul. Un 
reprezentant al unui m are ordin catolic 
a spus că alegerea invitaţilor şi progra

mul conferinţei sunt „bizare” şi că or

dinul său a ales să nu participe. B ap 

tiştii din Sud, din Statele Unite, precum 
şi un număr de alte biserici importante 

s-au întrebat de asemenea de ce nu au 

fost invitaţi. Nici B iserica A dventistă  
de Z iua  a Şap tea  nu a fost invitată, 
deşi a corespondat cu organizatorii.

întâlnirea la vârf, care s-a ţinut la 
sala de bal a hotelului W aldorf-Astoria,

a declanşat multe comentarii. „O bună 

ocazie pentru dialog, dar slab organizată 
şi cu rezultate îndo ie ln ice” , a  com entat 
un delegat din partea unei grupări inter- 
religioase. Un altul a afirmat că un de
legat rep rezen tând  o re lig ie  orien ta lă  
i-a spus că  este voinţa lui Dum nezeu să 
nu existe decât o singură religie, fapt 
care a dat naştere la întrebări dacă nu 
cum va este prom ovat scenariul „o sin

gură lume, o singură religie” .
Alţii au exprim at îndoieli despre 

m otivele or
g an iza to r i lo r  

şi s-au între-

bat dacă nu cum va pe 
aceştia îi interesează mai 
m ult unele noţiuni re li
g ioase  sincretiste  decâ t prom ovarea 
d ialogului interreligios. Ted Turner, 

fondatorul postu lu i de telev iz iune 
CNN, şi m iliardarul canadian M aurice 
Strong, care au f inanţat evenim entul, 
au ridicat alte întrebări despre rolul şi 
intenţiile lor. în  alocuţiunea sa în 
cadrul conferinţei, Turner a spus: „Cu 
toţii suntem o singură rasă şi nu există 
decât un singur Dum nezeu, care Se 
m anifestă  în m oduri diferite” .

De asemenea, au fost puse întrebări 

p r iv in d  n a tu ra  le g ă tu r ii  d in tre  acest  
e v en im en t şi O rg an iza ţia  N a ţiu n ilo r  
Unite, precum  şi gradul de finanţare de 

către O N U  a unui astfel de eveniment. 
(Deşi prim a întâlnire s-a ţinut în  sala 
Adunării Generale a ONU, evenimentul 
nu a fost organizat de ONU.) 

__________________ ^ ___________________

Sunt lăudabile  apelurile  la în ţe le 
gere şi dialog ale m ultor lideri. Fără în 
doială  că  în tâ ln irile  in terreligioase pot 
să fie foarte folositoare în ce priveşte 
dezvoltarea  recunoaşterii şi în ţelegerii 
reciproce, precum  şi în  prom ovarea to
leranţei şi arm oniei religioase. R ecu
noaşterea im portanţei religiei este, de 
asemenea, binevenită , deoarece p ro 
blemele care ţin de credinţă au un rol 

im portant în  viaţa  m ultor locuitori ai 

acestei planete aflate în necaz.

Un târâm extraordinar
în  discursul său în  cadrul summi- 

tului religios, secretarul general al 
ONU, Kofi Annan, şi-a exprimat clar 
punctul de vedere:

„Religia poate fi un tărâm cu o 
putere extraordinară. Ea poate să ofere 
consolare în  m om ente de tulburare. Ea 

poate să dea sens acolo unde aparent 
nu există logică. Poate să ne dea pute

re să înfruntăm  greutăţile de 

ordin fizic şi spiritual ale vie
ţii. Religia ne ajută să ne gă
sim locul în  cosmos; ea uneş

te fam ilii  şi c o m u n ită ţi ;  ea 
îi în zes trează  pe  oam en i cu 
co m p asiu n e  şi m o ralita te . 
In d iferen t dacă ai o c red in ţă  
l ip s ită  de în d o ia lă  sau dacă  
te lupţi cu îndoiala, indiferent 

dacă faci parte dintr-o co m u 
n ita te  re lig io asă  sau te în 
chin i în  locul tainic al su 
fletului tău, practicile şi cre

dinţele religioase fac parte dintre fe
nom enele care ne definesc ca oam eni” .

Secretarul general al ONU a adresat 
apelul de „a reafirma dreptul fundamen
tal al fiecărei fiinţe omeneşti la liberta
tea religioasă: dreptul de a se închina, 
de a înfiinţa şi a menţine locuri de închi
nare, de a scrie, a  publica şi a-i învăţa 
pe alţii, de a celebra sărbători, de a-şi 

alege conducătorii religioşi şi de a 
com unica cu alţii, din aceeaşi ţară sau 

din ţări diferite. Acolo unde religiile şi 
adepţii lor sunt persecutaţi, defăimaţi, 
atacaţi sau nu li se respectă dreptul la 
un proces corect, noi toţi suntem um i
liţi, societăţile  noastre sunt subminate, 
în  secolul al douăzeci şi unulea nu tre
buie să existe loc pentru bigotism  şi 

in to leran ţă  re lig ioasă” .
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Konrad Raiser, secretarul general 
al Consiliului M ondial al Bisericilor, 
a încuviinţat faptul că religia trebuie să 
facă parte din agenda lumii şi că este 
tot atât de importantă ca politica şi eco
nomia. El a spus că „orice religie ade
vărată vrea dreptate, pace şi armonie” . 
A proape fiecare vorb ito r  a fost de 
aco rd  cu aceste idei. C ardinalu l 
Arinze, preşedintele Consiliului P on 
tifical pentru D ialog Interreligios, 
reprezentând Vaticanul, a vorbit de 
spre nevoia acestei armonii.

„C olaborarea dintre oameni din 
toate religiile lumii este necesară pen
tru a m obiliza corespunzător inim ile 

şi conştiinţele. Papa loan Paul II dă 
un exemplu personal ca prom otor al 
împăcării şi al armonici între oameni 

de diferite religii, culturi şi limbi. 

Promovarea păcii face parte integran

tă din ceea ce înseamnă a fi catolic.”

După atâtea cuvinte despre pace 

şi armonie, probabil au fost iertaţi 

cei care au uitat câtă violenţă inter- 

religioasă continuă să îndure  această

Republica Moldova... /  Urmare de 
la pagina 29

fost vizitată de T heodor Carcich, v i
cepreşedinte la Conferinţei Generale, 

iar după trei ani, de A lf Lohne, alt vi
cepreşedinte al C onferinţei Generale 
carc a contribuit la legalizarea b iseri

cii. în  1979, după ce avuseseră loc 

două congrese ilegale, s-a desfăşurat 
primul congres oficial al bisericii din 
Moldova. Au fost aleşi conducători ai 
bisericii, care imediat au pus în apli

care planuri curajoase de vestire a 
Evangheliei şi de consolidare a 
b isericn .

In anul 1989, a fost organizată Uni

unea de Conferinţe a Bisericii A dven
tiste din M oldova, cu două conferinţe 
(de nord şi de sud), iar schimbările 
politice de la începutul ultim ului de 

ceniu al secolului au condus la o dez
voltare fără precedent. In acest an, b i 
serica numără peste 11.400 de m em 
bri, care se închină Domnului în 129 

de biserici locale şi 90 de grupe.
Cu acest prilej, a fost prezentată 

cartea Scurtă istorie a Bisericii C reş

tine Adventiste de Z iua a Şaptea de  

la est de Prut, scrisă de un cercetător 
în istorie, V. Stavilă, care şi-a luat doc
toratul la Universitatea A. I. Cuza din 
laşi. Autorul (care nu este adventist) 

a citat în încheiere o declaraţie făcută 
într-un cerc intim de către Nicolae

«

lume. Docum entul final -  o declaraţie 

despre pace -  i-a angajat pe delegaţi să 

lucreze îm preună pentru pacea lumii şi 

să creeze mai multă apropiere între 

com unităţile  lor re lig ioase.

Planul de a form a un Consiliu Inter
naţional Consultativ din care să facă 

parte conducători religioşi şi spirituali 

la Naţiunile Unite pune religia chiar în 

inim a forum ului mondial, iar scopul 

acestui consiliu este să se pronunţe ca 

singurul glas religios.

Un statut nou?
Unii cer să fie creat un Birou pentru 

Problem e Religioase în cadrul Secreta

riatului ONU. Cu toţii am saluta recu
noaşterea importanţei religiei, dar este 

aceasta ceea ce vrem să susţinem? 

Observaţi, de asemenea, următoarele 

com entarii en tuziaste :

„Acest summit al conducătorilor re 

ligioşi, ţinut înain tea  ultimei întâlniri la 

vârf din acest mileniu a conducătorilor lu

mii, care va avea loc săptămâna viitoare,

Iorga, pe atunci prim-ministru şi mi
nistrul cultelor în Rom ânia: „Singurii 
care, prin zelul lor m isionar şi prin m e
toda lor de evanghelizare, ar putea 
aduce reforma şi 

îndrep tarea  morală 
în poporul rom â
nesc sunt adven
tiştii” . La aceasta, 
dl Stavilă a adău
gat: „Aceasta este 
şi convingerea  

m ea personală” .
Au fost pre 

zentaţi şi au luai 
cuvântu l câţiva  
oaspeţi oficiali, şi 

anume dl Gh, Ar- 
m aşu, preşedintele  Secretariatului de 
Stat pentru Culte în Republica M ol
dova. între altele, domnia sa a spus: 
„Dacă scădem din cei 110 ani timpul 
când aţi fost persecutaţi şi în ilegali
tate, rămân puţini ani; aşa că sunteţi o 

biserică foarte tânără” . A mai vorbit un 
pastor baptist din Chişinău, deputat în 
Parlam en tu l M oldovei.

O scurtă predică a fost rostită de 
fratele Artur Stele, preşedintele Divi
ziunii Euro-Asia

După o pauză de o oră, la ora trei 
după-am iază a început a doua parte a 
programului. Sala era din nou plină, 
participanţii, bucuroşi şi foarte ordo
naţi. Când am fost invitat să adresez un 

__________________ ^ _________________
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constituie un moment definitoriu pentru 

om enirea în treagă.” -  Rabinul Arthur 

Schneier, Fundaţia  Apelul Conştiinţei.

„Religia poate să ofere viziunea şi 

să descătuşeze energ ia  spirituală 

necesară pentru a călăuzi om enirea 
spre o nouă ordine m ondială, demnă 

de destinul ei.” -  Dr. Albert Lincoln, 

secretarul general al C om unităţii 

In terna ţiona le  B a h a ’i.

Probabil că nu va exista m âine o 

nouă ordine religioasă în lume. D ar se 

dezvoltă tendinţe şi cei care au ochi 

trebuie să vadă, cei care au urechi, să 
audă, iar cei care au minte, să înţelea

gă. Mai presus de toate, nu trebuie să 

stăm pe margine şi să ignorăm eveni

mentele, ci să fim chiar în grosul aces

tor evenim ente  im portante, făcându-ne 

auzit glasul.

Articolul a fost scris de Jonathan Gallagher, care 
lucrează în cadrul Departamentului Relaţii Publice şi 
Libertate Religioasă al Conferinţei Generale şi este 

persoana de legătură intre Conferinţa Generală şi ONU.
Adventist Review, 12 octombrie 2000

cuvânt de salut din partea bisericii din 
Rom ânia, sala a început spontan să 
aplaude, pentru că legăturile  dintre 
bisericile noastre înseam nă foarte mult.

Am folosit ocazia să 
înm ânez fratelui Ilie 

L eahu, p reşed in te le  
uniunii, efigia Insti

tu tului T eologic  de 
la Cernica.

Am plecat cu ini
ma plină de apreciere 
şi de admiraţie pentru 
biserica  adventistă  
din M oldova, despre 
care pot să mărturi
sesc că este viguroa

să, sinceră, vizionară 
şi consacrată. A m  avut multe de învă

ţat în această vizita.

Din Buletinul preşedintelui Uniunii, 
30 noiembrie 2000

C entru l de  S ă n ă ta te  şi M ed ic in ă  

P r e v e n t iv ă  H e r g h e l ia  a n g a je a z ă  o 

a s is ten tă  m ed ica lă .  Este necesar ca 
persoana angajată, pe lângă o bună 
pregătire profesională, să cunoască şi 

să adere la principiile lucrării medicale 
misionare aşa cum sunt descrise în Spi
ritul Profetic. Cunoaşterea limbii m a
ghiare sau germane, precum şi experi
enţa profesională  constituie avantaje.

Pentru relaţii, sunaţi la 065-169169.

Dr. Sorin Moroşan 

» ---------------------------



Numărul de faţă al Curierului, 
prin Editorial şi prin Cuvântul preşedintelui, 

ne cheamă la unitate în Cuvânt şi prin Cuvânt.
Problemele familiei îşi găsesc o reprezentare specială, 

având în vedere Săptămâna Căminului Creştin, în cele două articole 
excelente despre căsnicie şi despre mânie.

Un loc important este rezervat sărbătorii de la Cernica şi interesantului 
program TINSERV, de la care aşteptăm mult.

Deosebit de interesant este articolul „Dumnezeu 
era pregătit în ziua când s-au închis băncile”, 

în numărul viitor vom privi din nou asupra noţiunii 
de „biserică a rămăşiţei” şi asupra lucrării destinate 

acestui ultim segment al bisericii lui Dumnezeu.




